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هچابید

هچابید

هب .تسا  هدوب  رادروخرب  لاس  نارازه  رمع  هب  یتمدـق  هقباس و  زا  اه  ناسنا  نایم  رد  ییابیز  رنه و  نوچمه  یمیهافم  هب  هجوت  لمأت و 
نیا نیرکفتم  نادنمشیدنا و  نارظن ، بحاص  يرکف  ياه  هغدغد  زا  هراومه  ییابیز  نوچمه  نآ  اب  طبترم  میهافم  رنه و  موهفم  عقاو 
هاـگ تسا و  هدومنن  یط  ار  یموادـتم  ریـسم  یناـسنا  مولع  رگید  نوچمه  یـسانش  ییاـبیز  رنه و  ثحاـبم  هچرگا  .تسا  هدوـب  موـلع 
.دنا هدش  نآ  ضرتعم  یضراع ، یثحب  ناونع  هب  دنا و  هتخادرپ  ییاسرف  ملق  هب  هطیح  نآ  رد  شیوخ ، یفسلف  ثحابم  عبت  هب  نافوسلیف 

لوحتم اپورا ، رد  يرگنشور  هرود  زا  سپ  ملع  نیا  رت ، عماج  ریبعت  هب  تسا و  هدوب  یخیرات  یتکرح  موهفم  نیا  رد  تکرح  ریسم  اما 
زیوآ تسد  نونک  ات  یثحابم  نینچ  تالوصحم ، نآ  عبت  هب  هتبلا  هک  دیدرگ ، لقتـسم  ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  روحم  دوخ  دیدرگ و 
رگید اـب  ماـگمه  زین  اـم  روـشک  رد  خـیرات ، زا  هـهرب  نـیا  رد  .تـسا  هدـیدرگ  هـصرع  نـیا  رد  ناـهوژپ  شناد  نادنمـشیدنا و  یملع 

، دـنرامگ یم  تمه  نآ  قلخ  هب  نادـنمرنه  هک  هچنآ  زا  غراف  نآ  ینوماریپ  ثحابم  رنه و  هک  تسا  يدـیدم  ياـه  تدـم  اـهروشک ،
هیام تسد  نوگانوگ  نیوانع  تحت 
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.تسا هتفرگ  رارق  سیردت  همجرت و  شهوژپ ،

نارادتسود دیتاسا و  نارظن ، بحاص  مامتها  هب  هجوت  اب  زین  امیس  ادص و  یمالـسا  ياه  شهوژپ  زکرم  هناسر  تاطابترا و  رنه ، هورگ 
دشاب هتشاد  ملع  نیا  جیورت  نییبت و  رد  یمهـس  كدنا  دنچره  یتالاقم ، هعومجم  نینچ  دیلوت  اب  هک  تسا  هدرک  شالت  رنه ، ثحابم 

تفرشیپ ریسم  ًاتعیبط  هتـشر ، نیا  رد  ربتعم  عبانم  دوبمک  هب  هجوت  اب  هکارچ  .درامگ  تمه  هزوح ، نیا  رد  يرظن  ثحابم  ألخ  عفر  هب  و 
.دومن دهاوخ  راومهان  هزوح ، نیا  هب  نادنم  هقالع  يارب  ار  یمالسا  یتح  یموب و  يرنه  میهافم  نییبت  يزادرپ و  هیرظن  ملع و  نیا  رد 

نابز زا  یتح  رنه ، صوصخ  رد  جیار  ياه  هشیدنا  تارکفت ، اب  ییانـشآ  دـنمزاین  تسا  زونه  هک  زونه  هصرع ، نیا  رد  ناهوژپ  شناد 
، رنه هصرع  رد  ربتعم  عباـنم  ياـنغ  هب  دـناوت  یم  میهاـفم  نیا  ناـمجرت  اذـل  دنـشاب ؛ یم  موب  زرم و  نیا  زا  جراـخ  نادنمـشیدنا  رگید 

.دیازفایب

ثحابم هعـسوت  ملع و  دیلوت  جیورت و  يزادرپ ، هیرظن  شیوخ ، یملع  ياه  تیلاعف  قفا  رد  هک  اجنآ  زا  هناسر  تاطابترا و  رنه ، هورگ 
تـسا هدیـشوک  هعومجم  نیا  رد  رنه  هصرع  رد  تیمها  زئاح  نیزو و  تالاقم  نیا  همجرت  اـب  نیارباـنب  تسا ، هداد  رارق  ار  رنه  يرظن 

، مولع زا  هزوح  نیا  نادنمـشیدنا  هناملاع  تمه  يارب  ار  هنیمز  درادرب و  ثحابم  نیا  زا  یتساک  عفر  رد  ار  هاتوک  دـنچره  رثؤم  یماگ 
.دیامن ایهم 

 _ دریگب لکش  روشک  یشهوژپ  ياه  هعومجم  نایم  مجسنم  یتکرح  مولع ، تفرشیپ  رد  یثحابم  نینچ  تیمها  هب  هجوت  اب  میراودیما 
یمالسا هعماج  زاین  یهلا  هوق  لوح و  هب  هدنیآ  رد  ات  دوش _  یم  لابند  زین  روشک  رد  رنه  ثحب  نایلوتم  یخرب  طسوت  رما  نیا  هچرگا 

.ددرگ عفترم  هنیمز  نیا  رد  نارگشهوژپ  نایوجشناد و  نارظن ، بحاص  هژیو  هب  ناریا 

يرای هعومجم  نیا  هیهت  رد  ار  ام  هک  ینازیزع  همه  تامحز  زا  نایاپ  رد 
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ساپس یسانشردق و  لامک  دنتـشاد ، هدهع  رب  ار  يزاس  هدامآ  يروآدرگ و  تمحز  هک  یتایح  دیحو  ياقآ  بانج  هژیو  هب  دنا  هدومن 
.میراد ار 

قیفوتلا یلو  هنا 

شهوژپ لک  هرادا 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپزکرم 

ییاسانش فیرعت و  رنه ،

هراشا
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ییاسانش فیرعت و  رنه ،

لورک لئون 

یماح دمحم  نادرگرب :

زاب موهفم  کی  ناونع  هب  رنه   1: مسینیاتشنگتیووئن

زاب موهفم  کی  ناونع  هب  رنه   (1): مسینیاتشنگتیووئن

ییامنزاب  » هیرظن هک ]  ] میا هدرک  یـسررب  تسا ، هدـش  ماجنا  رنه  فیرعت  يارب  هک  ار  يرمتـسم  ياـه  شـالت  باـتک ، نیا  رـسارس  رد 
عماج یفیرعت  ددصرد  هک  رنه » یـسانش  ییابیز   » ياه هیرظن  و  مسیلامرفون » «، » مسیلامرف «، » ساسحا نایب   » هیرظن ییامنزابون ،» «، » رنه

نیا رد  هک  ار  يدارفا  زا  یخرب  هلئـسم ، نیا  کش  یب  .دـندنام  ماکان  اـه  شـالت  نیا  همه  یلو  دنتـسه ]، هلمج  نیا  زا  ، ] دـندوب رنه  زا 
یم رنه  ام  هک  ییایـشا  عونت  درک ؛ فیرعت  ناوتن  ًالـصا  ار  رنه  اسب  هچ  هک  تخادـنا  رکف  نیا  هب  دـندوب ، هتخادرپ  هعلاطم  هب  اـه  هیرظن 

ادتبا نامه  زا  دیاش  زین  ناگدنناوخ  امش  زا  یخرب  .دریگرب  رد  ار  اهنآ  همه  دناوتن  فیرعت  کی  هک  دشاب  دایز  ردق  نآ  اسب  هچ  میمان ،
رد تسین و  یندـش  فیرعت  رنه ، هک  دـیا  هدرک  زاـغآ  داـقتعا  نیا  اـب  ار  باـتک  نیا  هعلاـطم  ًـالامتحا  دـیا و  هدرک  یم  رکف  هنوگ  نیا 

.دیا هتسناد  یم  تسکش  هب  موکحم  میا ، هدرک  رورم  ام  هک  ییاه  هیرظن  زا  مادک  ره  هجیتن ،

ص:8
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ناوت یمن  ار  رنه  هک  دـیا  هدـش  دـعاقتم  تروص ، ره  رد  یلو  دـشاب ، هدرک  مگردرـس  ادـتبا  نامه  زا  ار  امـش  هژورپ ، نیا  لـک  دـیاش 
مـسینیاتشنگتیووئن اه  تقو  یـضعب  هک  تسا  یفـسلف  درکیور  کی  دوخ  نیا ، هک  هتکن  نیا  هب  ندرب  یپ  اـب  امـش  هتبلا  درک و  فیرعت 

ار رنه  دنا  هدرک  یعـس  رنه  هفـسالف  متـسیب ، نرق  لوط  رد  هژیو  هب  دـینک  یم  ادـیپ  رطاخ  نانیمطا  دوخ ] داقتعا  هب  ، ] دوش یم  هدـناوخ 
، هرود نیا  لوط  رد  هک  هدوب  نیا  دنا ، هدوب  لوغـشم  رنه  فیرعت  هب  ریخا  نورق  لوط  رد  یبرغ  هفـسالف  هک  یلیلد  دیاش  .دننک  فیرعت 

يوس زا  .مینیب  یم  ور  هبور  تسا ، هدوب  هقباس  یب  اهنآ  قلطم  عونت  هک  يرنه  فلتخم  ياه  هنوگ  هدننک  هریخ  هضرع  اب  ار  نامدوخ  ام 
اب ار  رنه  هرابرد  تباث  ياـه  هدـیا  هتـسویپ ، تروص  هب  دـعب ، هب  مسیتناـمر »  » زا هک  دـمآ  دـیدپ   (1) دراگناوآ زا  یعونتم  راـثآ  رگید ،

.دنا هدیشک  شلاچ  هب  دنا ، هتشاد  فراعتم  هبرجت  زا  هک  یلاکیدار  يروآون 

رود یبرغ  رنه  نوناک  زا  دیسر  یم  رظن  هب  هک  اه  گنهرف  رگید  رنه  اب  رتشیب  رتشیب و  اه  یبرغ  هرود ، نیمه  لوط  رد  رگید ، يوس  زا 
هب اه  نرق  يارب  رنه  .دنراد  یلوبق  لباق  ياعدا  رنه  نأش  هاگیاج و  هرابرد  اهرنه ] هنوگ  نیا  ، ] نیا دوجو  اب  .دندش  انـشآ  دـشاب ، هداتفا 

، دوب هدرک  تفرشیپ  دریگب ، ییاج  رنه  زا  ام  هرمزور  مهف  رد  ینمض  روط  هب  تسناوت  یم  هک  يا  هویـش  هب  رـسدرد و  یب  یگتـسهآ و 
ریغ زا  رنه  تخانـش  دیـسر  یم  رظن  هب  هک  دوب  يا  هزادنا  هب  يداهنـشیپ  دراوم  عونت  دـندش ؛ شوشغم  اه  عوضوم  متـسیب  نرق  رد  یلو 

.دسر یم  رظن  هب  يرورض  رنه 

نرق دودـح  رد  هک  ار  رنه  هب  تبـسن  هاگآ  نادـنم  هقالع  زا  یهورگ  ام  رگا  مینک  ضرف  هک  دـسر  یم  رظن  هب  هنـالقاع  نیا  ناـیاپ ، رد 
یگدنز مهدجه 
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.avant- garde - 1
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، راعـشا اـه ، هچلیب  اـه ، سکع  میتشاذـگ ؛ یم  شیاـمن  هب  اـهنآ  ربارب  رد  ار  یفلتخم  يایـشا  میدروآ و  یم  مـه  درگ  ار  دـندرک ، یم 
، ینابداب ياه  یتشک  هناخ ، پوت  هبارا  دـنچ  یقیـسوم ، هعطق  دـنچ  ماظن ، هراوس  گنه  صوصخم  ياـه  ساـبل  اـه ، باـسح  تروص 

رظنراهظا تسین ، رنه  ای  تسا  رنه  هک  هچنآ  هرابرد  دندوب  رداق  يزیگنا  تریح  دـح  رد  اهنآ  .يراگ  بیـس ، ياه  غاب  اه ، خـیم  راهچ 
یم تسین ، حضاو  بلغا  هچرگا  هک  دـنراد  یمهـس  رنه  كرد  زا  اهنآ  .دـنرادن  زاین  دـشاب ، اهنآ  يامنهار  هک  یفیرعت  هب  اهنآ  .دـننک 

.دنهد هئارا  تسین ، رنه  هک  يزیچ  نآ  تسا و  رنه  هچنآ  هرابرد  یمجسنم  مه و  هب  کیدزن  ياه  تواضق  نآ ، هب  هجوت  اب  دنناوت 

.دنا هدرک  قلخ  ار  تسا  بطاخم  راظتنا  دروم  ار  هچنآ  هک  دنتـسه  اهنآ  عقاو ] رد   ] دنتـسه و کیرـش  كرتشم  مهف  نیا  رد  نادنمرنه 
مک و رنه ]  ] موهفم نیا  هک  تسناد  یم  ینشور  اهنت  تسیچ و  رنه  دیوگب  هک  دوبن  روبجم  راکشآ  تروص  هب  سک  چیه  هتشذگ ، رد 
ام هک  هنوگ  نامه  .تسا  ربتعم  مهبم ، كرتشم و  مهف  نآ  هک  دوب  هدرک  تباث  شیبو  مک  مه  هبرجت  .تسا  هدرک  هنـال  ناـبز  رد  شیب 
ار هیضرف  نیا  میناوتب  دیاش  زین  رنه  هرابرد  .میـشاب  هتـشاد  زاین  نآ  فیرعت  هب  هکنیا  نودب  تسیچ ، یفیق  ینتـسب  کی  میناد  یم  زورما 
، تسا هدیسر  رظن  هب  نشور  لاح ] نیع   ] رد رمضم و  لک ، رد  هویـش  نیمه  هب  موهفم  نیا  هتـشذگ ، لاس  تسیود  رد  هک  مینک  حرطم 

شرتسگ ببـس  هب  يرنه ] ياهدرکیور   ] رییغت رد  یجیردت  باتـش  کی  زاغآ  و  مسیـسیتنامر »  » لثم يرنه  ياه  بالقنا  شیادیپ  یلو 
تخاس و نوگرگد  هشیمه  يارب  ار  رنه  تیعقوم  ایند ، ياج  همه  زا  یبرغریغ  رنه  ندـش  ریزارـس  نآ ، رب  نوزفا  دراگناوآ ، رنه  عیرس 

کی رنه ، ییاسانش  نینچمه ]  ] .دش راوشد  یناهگان  روط  هب  رنه  ریغ  زا  رنه  تخانش 

ص:10
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دوجو رنه  هرابرد  تسد  مد  هتفگاـن  اـی  یحیولت  یگنهرف  مهف  کـی  هک  ضرف  نیا  همادا  تروص ، ره  رد  دـیدرگ و  يرورـض  هلئـسم 
هوقلاـب لوادـتم  ياـه  ضرف  اـب  دوب ، اـه  گـنهرف  رگید  هب  قـلعتم  هک  یبرغریغ  رنه  دراـگناوآ و  رنه  اریز  دوـبن ؛ ریذـپ  ناـکما  دراد ،
تیعقوم بیترت ، نیا  هب  .دـشکب  شلاـچ  هب  ار  یمـسر  هدـشن و  هبرجت  تاـضورفم  هک  دوب  هدـش  یحارط  يا  هنوگ  هب  دوخ ، تواـفتم 

تراـک يزاـب ، نیمز  رد  هک  یتقو  اـت  : » تفرگ رارق  یمیدـق  لـثملا  برـض  نیا  قادـصم  هک  دـش  کـیدزن  يا  هطقن  هب  رنه ] فیرعت  ]
«. يرادن نتفگ  يارب  مه  یفرح  يرادن ، يزایتما 

یش کی  ندوبن  ای  ندوب  رنه  .تسا  یمهم  رما  رایـسب  لیالد  هب  ینک _  ادج  رنه  ریغ  زا  ار  رنه  یناوتب  هکنیا  رنه _  ییاسانـش  ییاناوت 
هکنیا ای  تسین و  ای  تسا  بسانم  تلود  يوس  زا  يررقم  تخادرپ  يارب  رثا  نیا  اـیآ  هک  دوب  دـهاوخ  هدـننک  نییعت  دروم ، نیا  رد  ء ،

اب  (1) یسوک نرب  یعازتنا  همسجم  تیمها  هرابرد  شسرپ  نیا  لاثم ، يارب  .ریخ  ای  دوش  هتفرگ  یتایلام  نآ  تارداص  لحم  زا  دیاب  ایآ 
نویـسکلک وزج  اـی  درک  یقلت  يرنه  رثا  کـی  ناوـنع  هب  ار  رثا  نیا  دـیاب  اـیآ  هـک  دـیآ  یم  شیپ   (2)« زاورپ لاح  رد  يا  هدـنرپ   » ماـن

رد دناوت  یم  دشاب ، رنه  رگا  یلو  دوش ، تخادرپ  دـیاب  نآ  ضراوع  مینادـب ، یتعنـص  هلول  کی  ار  نآ  رگا  تسناد ؟ یتعنـص  ياهزلف 
فدـه نیا  نیمأت  يارب  ًافرـص  ریخ ، ای  تسا  رنه  يزیچ  هکنیا  نییعت  هتبلا  .دریگ  رارق  هدـحتم  تالایا  تاـیلام  زا  فاـعم  نیناوق  لومش 

.دشاب وگ  خساپ  یسایس  ای  یلمع  هنیمز  رد  ار  نینچ  نیا  یلئاسم  هک  تسین 

رد ریخ ، ای  درک  يدنب  هقبط  رنه  ناونع  هب  دیاب  ار  يزیچ  هکنیا  ییاسانش 

ص:11

.دمآ ایند  هب  ینامور  رد  هک  ( 1957  _ 1876  ) يوسنارف زاس  همسجم  ، Brancusi - 1
.Bird in flight .. 4 - 2
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ایآ مییآرب ؟ نآ  ریـسفت  ددـصرد  دـیاب  ایآ  .تسا  مهم  میهد ، ناشن  شنکاو  نآ  ربارب  رد  دـیاب  هنوگچ  هک  هلئـسم  نیا  نتخاـس  نشور 
نیا میوش ؟ کیدزن  رثا  نیا  فده  ضرغ و  هب  میـشوکب  دیاب  ایآ  میـشاب ؟ رثا  رد  يا  هناسانـش  ییابیز  تافـص  يوجو  تسج  رد  دیاب 

رد ندز  خرچ  لاح  رد  دـینک  ضرف  لاثم ، يارب  .تسا  يرنه  يرثا  يزیچ  میناد  یم  ام  هک  دوش  یم  زاغآ  یماگنه  اـه  شـسرپ  هنوگ 
يور رب  دـنا و  هتخادـنا  نآ  رمک  رود  هب  یلیبموتا  کیتسال  هقلح  هک   (1) هروقنآ زب  کی  هب  میتسه و  مود  تسد  مزاول  یجارح  کـی 
مینک روصت  هنوگ  نیا  میراذگب و  یش ء  دنچ  یفداصت  نامدیچ  باسح  هب  ار  نیا  دیاب  ایآ  .میروخ  یمرب  تسا ، هتفرگ  رارق  موب  کی 

رثا نیا  ریـسفت  ددـصرد  دـیاب  هکنیا  اـی  دـهد  رارق  ار  کـیتسال  هقلح  نیا  اـت  تسا  هتـشادن  يرگید  ياـج  هعوـمجم  نیا  بحاـص  هک 
هب ًاقیقد  دیاب  ایـشا  يروآدرگ  نیا  ارچ  تسا و  ییانعم  هچ  هب  هعومجم ]  ] نیا هک  دـشاب  دروم  نیا  رد  اهنت  دـیاب  ام  یعـس  ایآ  مییآرب ؟

کت  » رثا بـیکرت  رد   (2) گربنـشار تربار  هک  هنوگناـمه  مینک _  ییاسانـش  رنه  ناونع  هب  ار  رثا  نیا  اـم  رگا  هتبلا  دـشاب ؟ اـنعم  نیا 
.مینک ریـسفت  ار  نآ  مینک  یم  شالت  ام  میهد ، ماجنا  میهاوخ  یم  ام  هک  تسا  يراک  نامه  ًاقیقد  نیا ، تسا _  هداد  ماجنا   (3)« هراگن

تسا و هدش  باترپ  یناوریش  ریز  یقاتا  رد  هدش  شومارف  يا  هشوگ  هب  هک  تسا  ییاهزیچ  رگید  هیبش  ایـشا  نیا  تروص ، نیا  ریغ  رد 
، نآ هب  هجوت  شزرا 

ص:12

( هدش کشخ  هاک  زا  هتشابنا  . ) angora goat - 1
خیرات  ) اکیرما رد  دـلوتم 1925  پاپ ، رنه  ناگژاو  يراذـگ  ناینب  رد  شاقن  نیرت  تیمهااـب   ) Robert Rouschenberg - 2

(. نوسرانآ نردم ، رنه 
هدش و یشاقن  هنیمز  رب  هتفر و  ورف  لیبموتا  کیتسال  کی  طسو  رد  هک  هدش  رادخاش  زب  کی  زا  تسا  ترابع  . mono gram - 3

رنه خـیرات   ) .دـنک یم  يزاب  ار  شخب  تدـحو  کشخ  رـصنع  کی  شقن  وم  ملق  اب  يزادرپ  گنر  نآ  رد  هک  دراد  رارق  يراوژراـک 
(. نوسرانآ نردم ،
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.دراد دوجو  يرابنا  نیا  رد  هک  تسا  يرگید  هنهک  ياه  ترپ  ترخ و  همه  لثم 

ناشن ام  هب  تسا ، رنه  يزیچ  هکنیا  .تسا  يرورض  يرما  ام ، يرنه  ياه  هبرجت  اب  تبـسن  رد  رنه  ناونع  هب  يزیچ  ییاسانـش  نیاربانب ،
ام شالت  دناوت  یم  شنکاو  نیا  دشاب ؟ هنوگچ  دیاب  شنکاو  نیا  ای  ریخ ، ای  میهد  ناشن  شنکاو  نآ  هب  تبـسن  دـیاب  ایآ  هک  دـهد  یم 
يا هویش  میشاب _  هتشادن  رنه  يدنب  هقبط  يارب  یهار  ام  رگا  .دشاب  زیمآ  نیسحت  ای  هناسانـشابیز  یـشنکاو  ای  یـش ء  نآ  ریـسفت  يارب 

، نیاربانب ریخ ؟ ای  تسه  دنک ، یم  اضتقا  ار  يرنه  ياه  شنکاو  هک  ییایـشا  هقبط  هب  قلعتم  يزیچ  ایآ  هک  میرادن  رما  نیا  نییعت  يارب 
خساپ اب  ار  اه  هژبا  هنوگچ  هک  دنتسناد  یم  هتـسبرس  تروص  هب  مدرم  نردم ، هرود  زا  شیپ  .تخیر  دهاوخ  ورف  ام  يرنه  ياه  هبرجت 

 _ ریخ ای  دنوش  ریسفت  دیاب  تسا ، هدش  هئارا  اهنآ  هب  هک  ییایـشا  ایآ  هک  دنیوگب  دنتـسناوت  یم  اهنآ  .دننک  روجو  تفج  بسانم  ياه 
یبـالقنا رنه  روـهظ  یلو  دـنداد ، یم  ار  خـساپ  نیا  اـهنآ  هب  نداد ) شوـگ   ) ندرک هاـگن  اـب  شیبو  مـک  يداـقتعا _  رظن  زا  اـسب  هـچ 

.تخاس رت  لکشم  ار  هلئسم  نیا  اه ، گنهرف  رگید  زا  رنه  یعمج  هتسد  دورو  اب  هارمه  دراگناوآ 

نیا لح  هار  دش ، رت  هدیچیپ  هدیچیپ و  رنه  ییاسانش  هلئسم  هک  یماگنه  .دزاس  یم  سکعنم  ار  تیعقوم  نیا  متسیب  نرق  رد  رنه  هفسلف 
موهفم درادن ، دربراک  رگید  رنه  ییاسانش  یحیولت  ياه  هویـش  رگا  رنه  زا  یـصخشم  فیرعت  اب  ندش  هارمه  دیدرگ ؛ نشور  لکـشم 

، يرنه ناـیب  دـیدج ، ییاـمنزاب  رنه ، ییاـمنزاب  هیرظن  .دوـش  لـماش  ار  دراوـم  همه  هـک  يا  هنوـگ  هـب  نـک ، فـیرعت  اراکـشآ  ار  رنه 
کی دـندرک  شالت  اهنآ  همه  .داد  رارق  بوچراچ  نیا  رد  ناوت  یم  ار  رنه  یـسانش  ییابیز  ياه  هیرظن  دـیدج و  مسیلامرف  مسیلامرف ،

یفاک مزال و  طیارش  هک  یفیرعت  کمک  اب  يرنه  رثا  کی  موهفم  لیلحت  يارب  نشور  هار 

ص:13
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رثا کی  یـسوک ، نرب  هب  قلعتم  زاورپ  لاـح  رد  يا  هدـنرپ  رثا  اـیآ  .دـنهد  هئارا  دراد ، ار  يرنه  رثا  ناونع  هب  زیچ  کـی  ندرمـش  يارب 
.دیبایب ار  نآ  خساپ  ات  دینک  هعجارم  رنه  حیحص  فیرعت  هب  روطچ ؟ هراگن » کت   » مان اب  گربنشار  رثا  تسا ؟ يرنه 

 ، تسا ماع  لوبق  دروم  رگید ، يوس  زا  ناسآ و  حیرـص و  ًالماک  رظن  هب  رنه _  فیرعت  کمک  اب  رنه _  ییاسانـش  يارب  درکیور  نیا 
 _ امش زا  يرایـسب  لثم  اهنآ _ .دندش  نونظم  درکیور  نیا  هب  هفـسالف  زا  یهجوت  لباق  هورگ  يدالیم  ههد 1950 رد  لاـح  ره  هب  یلو 
رد هک  تسین  نآ  يانعم  هب  نیا  .تسا  هدـیماجنا  تسکـش  هب  هتـشذگ  رد  رنه ، فیرعت  يارب  اه  شـالت  زا  يرایـسب  هک  دـندش  هجوتم 

، رت قیقد  نایب  هب  .دش  رنه  فیرعت  هنیمز  رد  رتشیب  رکفت  ببـس  لکـشم  نیا  یلو  دیماجنا ، دهاوخ  تسکـش  هب  رنه  فیرعت  مه  هدـنیآ 
دوخ راک  رد  یندرکنرواب  جـیاتن  هنوگ  نیا  هئارا  اب  رنه  فیرعت  هکنیا  يارب  یفـسلف  قیمع  لیلد  اـیآ  هک  تسا  نیا  ناـفوسلیف  شـسرپ 

؟ دراد دوجو  تسا ، هدنامرد 

دوجو ناهج  رد  هک  يرنه  راـثآ  تواـفتم  نوگاـنوگ و  هداـعلا  قوف  عاونا  ریثأـت  تحت  نیا ، رب  نوزفا  ناـفوسلیف  نیا  بیترت ، نیمه  هب 
؟ دراد  (4) پماشود  (3)« هداـمآ رـضاح و   » راـثآ اـب  یکرتـشم  هجو  هچ   (2)، لدـنه رثا   (1)« ویروترا  » یقیـسوم دـنتفرگ ؛ رارق  دراد ،
اب نشور و  روـط  هب  ار  يدرف ) هب  رـصحنم   ) يا هناگادـج  يرنه  رثا  ره  دـناوت  یم  یفیرعت  اـیآ  هک  دندیـسرپ  دوـخ  زا  اـهنآ  نیارباـنب ،

رد نانیمطا 

ص:14

ياهزاوآ اه و  یناوخ  کت  فیتایتسر ، لماش  یـساسا  روط  هب  .دراد  ینید  تیهام  ًابلاغ  هک  لوطم  لاروک  رثا  کـی  . oratorio - 1
.تسا روکد  تکرح و  نودب  یعمج 

Handle - 2
.ready made - 3

.Duchamp - 4
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لماـش دـندوب و  رگنـشور  هتبلا  مسیلاـمرف ، ناـیب و  هیرظن  دـشاب ؟ يرودریغ  رگنـشور و  هک  يا  هویـش  هـب  رگید ، تراـبع  هـب  دریگرب ؟
یم لماش  ار  يرنه  رثا  ياهادـیدناک  زا  يرایـسب  هچرگا  میدـید ، هک  هنوگ  ناـمه  یلو  دـندوب ، رنه  هرکیپ  زا  اهادـیدناک  زا  يرایـسب 

.دندش ور  هبور  تسکش  اب  يرنه  راثآ  مامت  لومش  رد  ياه  هیرظن  نیا  مه  زاب  یلو  دندش ،

مادک چیه  هتبلا  .دشاب  هتخیر  مهرد  دنا ، هدش  لطاب  مادک  ره  هک  یپرد  یپ  ياه  يزادرپ  هیرظن  اب  رنه  هیرظن  خیرات  دـسر  یم  رظن  هب 
نیمأت ار  هتکن  نیا  تسا _  هدـیچیپ  هزادـنا  یب  ام  يرنه ]  ] تاعالطا هدـیماجنا و  تسکـش  هب  رنه  یلبق  فیراعت  هک  تالمأت _  نیا  زا 

ار رنه _  فیرعت  حرط _  نیا  ات  درک  قیوشت  ار  هفـسالف  اهرظن ، راـهظا  هنوگ  نیا  یلو  درک ، فیرعت  ار  رنه  ناوت  یمن  هک  دـنک  یمن 
حرط هک  دندیـسر  رواب  نیا  هب  يرایـسب  دـش ، ماـجنا  هناداـقن  رورم  نیا  هک  یماـگنه  دـننک و  رورم  رگید  راـب  يا  هناداـقن  تروص  هب 

راکتبا ای  مهف و  روصت ، دوبن  هجیتن  رنه ، فیرعت  حرط  هتـسویپ  تسکـش  .تسا  تسرداـن  يروصت  رب  ینتبم  یتاذ  روط  هب  رنه  فیرعت 
هبور تسکش  اب  هشیمه  رنه  ياه  هیرظن  هک  تشاد  دوجو  یفسلف  قیمع  لیلد  کی  عقاو  رد  هکلب  دوبن ، رنه  ياه  هیرظن  زا  یـشخب  رد 

.تسا فیرعت  لباقریغ  ًاترورض _  يریذپان _  بانتجا  تروص  هب  رنه  هک  دوب  نیا  تلع  .دنا  هدش  ور 

(2) نیاتشنگتیو کیودول  رثا   (1) یفـسلف تاعلاطم  باتک  ریثأت  تحت  رتشیب  درک ، فیرعت  ناوت  یمن  ار  رنه  دندقتعم  هک  يا  هفـسالف 
ار اهنآ  ناوت  یم  سپ  .دنتسه 
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.Philosophical Investiations - 1
.Ludwig wittgenstein - 2
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هدش انب  هابتشا  کی  رب  اهنآ  نامز  ات  رنه  هفسلف  هک  دننک  یم  رکف  دیدج  ياه  ینیاتـشنگتیووئن  .داهن  مان  دیدج  ياه  ینیاتـشنگتیووئن 
لاح نیع  رد  هک  مزـال  طیارـش  ساـسارب  رگید ، تراـبع  هب  .تسا  يوهاـم  تروص  هب  رنه  فیرعت  يارب  شـالت  ناـمه  هابتـشا ، نیا  و 

، راک نیا  يارب  بسانم  هویش  هک  دننک  یم  رکف  یلو  میراد ، زاین  رنه  ییاسانش  يارب  يا  هویـش  هب  ام  هک  دنقفاوم  اهنآ  دشاب ، مه  یفاک 
یم رکف  اهنآ  نیاتـشنگتیو ، زا  يوریپ  هب  .میربب  راک  هب  یـصاخ  دراوم  يارب  ار  نآ  سپـس  مینک و  هئارا  رنه  زا  یفیرعت  هک  تسین  نیا 

.تسا یگداوناخ  تهابش  هویش  نامه  دوش ، يریگ  یپ  دیاب  هک  يا  هیور  دننک 

ام یلو  دنتـسه ، یندـشن  فیرعت  ًاساسا  زیم ، موهفم  دـننام  میرب ، یم  راـک  هب  دوخ  هرمزور  یگدـنز  رد  اـم  هک  یمیهاـفم  زا  يرایـسب 
هب هک  میوش  یم  ور  هبور  ایـشا  زا  دـیدج  عون  کی  اب  هک  یماگنه  .مینک  فیرعت  ار  اهنآ  هکنیا  نودـب  مینک ، هدافتـسا  اهنآ  زا  میرداق 
یش نیا  ایآ  هک  میریگ  یم  میمصت  دنا ، هدوب  دوجوم  نیا  زا  شیپ  هک  ییاه  یلدنص  اب  نآ  هسیاقم  اب  دنا ، هدش  یحارط  نتـسشن  دصق 

هک ییایـشا  اب  دیدج  یـش ء  نیا  هسیاقم  اب  تسا ؟ یلدنـص  کی  ًاعقاو   (1) «، گب نیب   » روهشم یلدنـص  ایآ  ریخ ؟ ای  تسا  یلدنـص  ء ،
ای تسا  قلعتم  اه  یلدنـص  هقبط  هب  ًاتقیقح  دـیدج  دروم  نیا  ایآ  هک  مینک  یم  نیعم  دـنراد ، رارق  اه  یلدنـص  هقبط  رد  یتسرد  هب  ًالبق 
هب میا ، هتشاد  داقتعا  نآ  ندوب  یلدنص  هب  نیا  زا  شیپ  هچنآ  اب  دیدج  دروم  نیا  ایآ  هک  تسا  نیا  ام  شـسرپ  رگید ، ترابع  هب  ریخ ؟

هیبش ام  میهافم  زا  يرایسب  دیایب ؟ رامش  هب  هقبط  نیا  اضعا  زا  یکی  ناونع  هب  ات  دراد  تهابش  یفاک  هزادنا 
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هتشاد يدایز  تیبوبحم  يدالیم  ههد 70  لـیاوا  ههد 60 و  رخاوا  رد  هدوب و  ینتفاـب  سنج  زا  هک  لـبم  یعوـن  . Bean – bag - 1
.تسا
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یفاک مزال و  طیارـش  بسحرب  یفیرعت  دـقاف  میرب ، یم  راـک  هب  زور  ره  اـم  هک  یمیهاـفم  زا  يرایـسب  .دنتـسه  یلدنـص ]  ] موهفم نیا 
رنه موهفم  ایآ  .میدنب  یم  راک  هب  ناشیاه  تهابش  ساسارب  هکلب  صخـشم ،]  ] لومرف کی  قیرط  زا  هن  ار  میهافم  نیا  ام  یلو  دنتـسه ،

؟ تسا میهافم  هتسد  نیا  زا  زین 

ناوت یمن  ار  رنه  تسا ؛ هداس  دنروآ ، یم  اهنآ  هک  یلالدتسا  تسا .] میهافم  هنوگ  نیا  هیبش  رنه   ] هلب دنیوگ : یم  اه  ینیاتـشنگتیووئن 
ام .مینک  يدنب  هقبط  رنه  موهفم  لیذ  رد  فیرعت ، کمک  اب  ار  ایـشا  میناوت  یمن  درک ، فیرعت  ناوت  یمن  ار  رنه  نوچ  درک و  فیرعت 

.تسا یگداوناخ  تهابش  هویش  نامه  هک  میوش  لسوتم  يرگید  هویش  هب  دیاب 

هزادـنا نیا  ات  اه  ینیاتـشنگتیووئن  ارچ  دراد : دوجو  یمیدـق  یـشسرپ  کی  تسا ، يزیچ  هچ  لـماش  هویـش  نیا  مییوگب  هکنیا  زا  شیپ 
، منک نایب  امـش  يارب  ار  اهنآ  لیالد  هکنیا  يارب  هویـش  نیرتهب  دیاش  تسین ؟ یندـش  فیرعت  یقطنم  لیالد  هب  رنه  هک  دـنراد  نانیمطا 

نیا رد  ار  تسا _  هدش  وا  زا  تشادگرزب  نیرتشیب  اه  ینیاتشنگتیووئن  نایم  رد  هک  یـسک  _ (1) زتیاو سیروم  ترابع  هک  تسا  نیا 
« رنه : » دنک یم  نایب  هویش  نیا  هب  ار  لالدتـسا  نیا  وا  دوش و  یم  هدیمان   (2)« زاب موهفم   » ناهرب وا ، لالدتسا  .منک  لقن  امش  يارب  هراب 

شیازفا هتسویپ  کش  یب  دوش و  یم  حرطم  هتـسویپ  تروص  هب  دیدج ) دراوم   ) دیدج طیارـش  .تسا  زاب  موهفم  کی  دوخ  يدوخ  هب 
میمصت دیاب  رنه  هب  نادنم  هقالع  يوس  زا  هک  ددنویپ  یم  عوقو  هب  يدیدج  ياه  تضهن  يرنه و  دیدج  ياه  لکش  .دبای  یم  دشر  و 

دنتسه يا  هفرح  ینادقتنم  لومعم  روط  هب  دوش و  هتفرگ  اهنآ  هرابرد  زاین  دروم  ياه 
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.Morris weitz - 1
.open coneept argument - 2

تالاقم هعومجم  رنه  www.Ghaemiyeh.comیتسیچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 173زکرم  هحفص 23 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13652/AKS BARNAMEH/#content_note_17_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13652/AKS BARNAMEH/#content_note_17_2
http://www.ghaemiyeh.com


دروم نیا  رد  زین  ار  یطیارـش  اسب  هچ  ناسانـشابیز  ریخ ؟ ای  دبای  شرتسگ  راثآ  نیا  اب  تبـسن  رد  دیاب  رنه  موهفم  ایآ  دنیوگب  دیاب  هک 
یم هک  یطیارـش  و  رنه »  » .دنهد هئارا  عنام  عماج و  يدویق  رنه ،»  » موهفم تسرد  نتـسب  راک  هب  هرابرد  دنناوت  یمن  یلو  دـننک ، نییعت 

ای درک و  روصت  ناوت  یم  ار  يدـیدج  دراوم  هشیمه  اریز  تسا ؛ هدـشن  ءاصحا  عماج  يا  هنوگ  هب  تفرگ ، راک  هب  ار  موهفم  نیا  ناوت 
هرابرد صخـش  دـنک  یم  باجیا  هک  تفرگ  غارـس  ناوت  یم  تعیبط  رد  یتح  ای  دوش و  یم  قلخ  نادـنمرنه  هلیـسو  هب  عقاو  ملاـع  رد 

.دریگب میمصت  دشاب ، زین  دیدج  دروم  نیا  لماش  هک  يدیدج  موهفم  عادبا  ای  یلبق و  موهفم  هعسوت 

هـشیمه تقلخ  روط  نیمه  و  رنه »  » يارجام زا  رپ  ریذـپ و  شرتسگ  یگژیو  هک  تسا  نیا  متـسه ، نآ  تابثا  ددـصرد  نم  هچنآ  سپ 
.دزاس یم  نکممریغ  رنه  يارب  ار  يریذپ  فیرعت  تیصاخ  عون  ره  نیمأت  یقطنم ، تروص  هب  نآ ، عیدب  ریذپرییغت و 

یسانشابیز رد  هیرظن  شقن  (، 1956  ) زتیاو

یسانشابیز رد  هیرظن  شقن  (، 1956  ) زتیاو

لوصا رد  مک  تسد  ای  یلک و  روط  هب  هشیمه و  يرنه _  هبرجت  رنه _  هک  تسا  بلطم  نیا  نایب  ددصرد  زتیاو  هک  دـسر  یم  رظن  هب 
یخرب .دشاب  ریذپ  شرتسگ  دیاب  هشیمه  رنه  مییوگب  هک  تسین  نآ  يانعم  هب  نیا  هتبلا  .تسا  حوتفم  يداینب ، تارییغت  هب  تبـسن  دوخ 

زا ياه  هنومن  هب  هک  يراثآ  يارب  ینیچ  کیسالک  یشاقن _  دنوش _  یم  لئاق  شزرا  رییغت  زا  شیب  ییاتسیا ، يارب  يرنه  ياه  تنس 
هب تبسن  ات  تسا  لئاق  يرتشیب  شزرا  دنراد ، يرتشیب  تهابش  دوجوم  شیپ 
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يارب دیاب  رنه  هک  تسین  هنوگ  نیا  .دـسر  یم  رظن  هب  عونمم  صاخ ، ياه  تنـس  نیا  رد  عادـبا  عقاو ، رد  راثآ _  هنوگ  نیا  رد  عادـبا 
ناکما دـیاب  ایوگ  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  میمهف _  یم  هبرجت  زا  اـم  هچنآ  اـی  يرنه و  هبرجت  دوجو ، نیااـب  .دـشاب  زین  عیدـب  ندوب  رنه 
هـشیمه ایوگ  هک  تسا  تروص  نیا  هب  مینک ، یم  كرد  رنه  زا  هک  هچنآ  .دـهد  ياج  دوخ  رد  ار  یگزات  اـی  هعـسوت و  رمتـسم ، رییغت 

.دنیرفایب يدیدج  زیچ  نآ ، رد  دنمرنه  هک  دشاب  یلاجم  دیاب 

فیرعت يارب  هک  مزال  طورش  هلیسو  هب  رنه  زا  فیرعت  کی  هب  ندیسر  يارب  شالت  تسا ، هنوگ  نیا  رگا  هک  دنک  یم  لالدتـسا  زتیاو 
یگزاـت هعـسوت و  رییغت ، ناـکما  کـی  يرنه  هبرجت  هک  تسا  رنه  زا  روصت  نیا  اـب  ریاـغم  دنـشاب ، مه  یفاـک  فلتخم  طیارـش  رد  رنه 
دودـحم ار  يرنه  يروآون  ورملق  یطرـش ، عوـن  ره  زتـیاو ، رظن  رباـنب  دـسر  یم  رظن  هب  هک  تساـجنیا  زا  .دروآ  یم  مهارف  ار  هتـسویپ 

زاب موهفم  کی  دیاب  رنه  لیلد ، نیمه  هب  درک و  دودحم  یفاک  مزال و  طورـش  زا  کی  چیه  اب  ناوت  یمن  ار  رنه  موهفم  .درک  دـهاوخ 
.دشاب راگزاس  يرنه  هناقالخ  عادبا  تردق  یگشیمه  ناکما  اب  دناوتب  ات  طورشم ) دیقم و  موهفم  کی  هن   ) دشاب

هکنآ ياج  هب  رنه ، فیرعت  نتشاگنا  مّلسم  ضرف  اب  هک  تسا  هدوب  نیا  هتشذگ  رد  رنه  نافوسلیف  یـساسا  هابتـشا  هک  دوب  دقتعم  زتیاو 
نازادرپ هیرظن  مامت  یماکان  لیلد  هلئـسم ، نیا  دنا و  هدرک  یـسررب  هتـسب  موهفم  کی  ناونع  هب  ار  نآ  دننادب ، زاب  موهفم  کی  ار  رنه 

تنس رد  رنه  هیرظن  زتیاو ، هاگدید  زا  هک  اجنآ  زا  نیا ، رب  نوزفا  .دنهد  هئارا  رنه  زا  یفیرعت  دنا  هتسناد  یم  دوخ  هفیظو  هک  تسا  رنه 
رد ًاساسا  رنه  ياه  هیرظن  همه  تسا ، هدش  مهف  هنوگ  نیا  نآ ، یفسلف 
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.دنتسه هابتشا 

، تسا هدوب  ماکان  تسا ، هدـش  رنه  زا  هک  يروهـشم  فیراعت  همه  نوچ  دـیوگ  یمن  زتیاو  هک  تسا  مهم  هتکن  نیا  هب  هجوت  اجنیا  رد 
هک هچنآ  دننام  تسین _  هداس  ءارقتسا  کی  وا  لالدتسا  .دوب  دهاوخ  تسکـش  هب  موکحم  هدنیآ  رد  دایز  لامتحا  هب  یـشالت  هنوگره 
ره لالدتـسا ، نیا  ضرف  اـب  هکلب  تسا ، هدـش  هئارا  هتـشذگ  رد  هک  دـشاب  یماـکان  ياـه  يروئت  ندرمـشرب  رب  ینتبم  هک  تشذـگ _ 

.دش دهاوخ  ور  هبور  تسکش  اب  یقطنم  هعوضوم  لصا  کی  ناونع  هب  ًاترورض و  رنه ، فیرعت  يارب  یشالت 

؛ تسا زاب  موهفم  کی  رنه  اریز  درک ؛ فیرعت  ناوت  یمن  دنا ، هدرک  ضرف  مّلـسم  یلبق  رنه  هفـسالف  هک  هنوگ  نآ  ار  رنه  زتیاو ، رظن  زا 
اب ناوتب  ار  رنه  رگا  .دنتسه  نآ  هتسویپ  هوقلاب  ياه  ناکما  تیقالخ ، عادبا و  هک  دراد  تلالد  اه  تیلاعف  زا  يا  هرتسگ  رب  هک  یموهفم 

روط هب  یفاک  مزال و  طورـش  نیا  زتیاو ، رظن  ربانب  عنام _  عماج و  دنـشاب _  مه  یفاک  لاـح  نیع  رد  هک  درک  فیرعت  یمزـال  طورش 
زا رتارف  یتـح  هک  دودـح  نیا  .دراد  دوـجو  دـشاب ، رنه  دـناوت  یم  هک  هچنآ  يارب  ییاـه  تیدودـحم  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  ینمض 

نیا یلو  دور ، یم  رامش  هب  رنه  لاح  نیع  رد  هچرگا  .دبای  شرتسگ  يرنه ) تیقالخ   ) هطساو نیا  هب  دناوت  یمن  تسا  يرنه  تیقالخ 
هب ار  رنه  ناوت  یم  هک  ضرف  شیپ  نیا  رگید ، ترابع  هب  .تسا  توافتم  مینک ، یم  كرد  رنه  لومعم  لاور  زا  ام  هک  هچنآ  اـب  هلئـسم 

کی ناونع  هب  رنه  موهفم  زا  اـم  هک  هچنآ  اـب  درک ، فیرعت  دنتـسه ، مه  یفاـک  لاـح  نیع  رد  هک  مزـال  طورـش  زا  هتـسد  کـی  ببس 
رمتسم ناکما  اب  یقطنم  تروص  هب  هک  یموهفم  تسا ؛ ضقانت  رد  مینک ، یم  كرد  زاب  موهفم 
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.تسا راگزاس  هزات  براجت  و  شرتسگ )  ) طاسبنا يداینب ، تارییغت 

عطقم رد  ار  رنه  ياـه  هیرظن  ناـفوسلیف  .دـنک  نشور  تشاد ، دوخ  نهذ  رد  زتـیاو  هک  ار  یلکـشم  رنه  خـیرات  متـسیب ، نرق  رد  دـیاش 
هیرظن نآ  هئارا  نامز  ات  هدـش  قلخ  يرنه  راثا  نیرتشیب  لماش  تلاح ، نیرتهب  رد  هک  ییاـه  هیرظن  دـننک ؛ یم  هئارا  خـیرات  زا  یـصاخ 

؛ دنک یم  لطاب  ار  هیرظن  نیا  هک  دـننک  یم  قلخ  يرنه  يرثا  دـنزومآ ، یم  ار  هیرظن  نآ  رـصاعم ، نادـنمرنه  هک  یماگنه  یلو  تسا ،
یم یفن  دوـخ  هرود  رد  ار  همــشچ »  » رثا رنه ، ياـه  يروـئت  .داد  ماـجنا   (1)« همـشچ  » مان اب  دوخ  رثا  رد  پماـشود  هک  يراـک  ناـمه 

هتشاذگ رانک  هیرظن  نآ  دش و  یقلت  راکهاش  کی  ناونع  هب  مومع  يوس  زا  رثا  نیا  داد و  همادا  دوخ  ریـس  هب  رنه  خیرات  یلو  دندرک ،
دـنور و رتارف  دودـح  نیا  زا  ات  دـننک  یم  شالت  نادـنمرنه  یلو  دـننک ، دودـحم  ار  رنه  موهفم  ات  دنـشوک  یم  رنه  ياـه  هیرظن  .دـش 

نآ زین  هلئـسم  نیا  لیلد  .رنه  ياه  هیرظن  ات  تسا  نادـنمرنه  لوبق  دروم  رتشیب  رنه ، زا  ام  كرد  هک  دوش  یم  تروص  نیا  هب  ماجنارس 
تسا و هتـسب  موهفم  کی  رنه  هک  دـننک  یم  حرطم  هنوگ  نیا  طلغ  هب  هفـسالف  هک  یتروص  رد  تسا ، زاـب  موهفم  کـی  رنه  هک  تسا 

.تسا فلاخم  قالطا  دیق  اب  تیقالخ  عادبا و  نتفریذپ  اب  دوش ، یم  اعدا  هک  یتروص  هب  رظن  نیا 

، تسا فیرعت  لباق  رنه  هک  هاگدید  نیا  ربارب  رد  فلخ  ناهرب  کی  تروص  هب  ناوت  یم  ار  رنه  ندوب  زاب  موهفم  رب  ینبم  زتیاو  ناهرب 
: درک نایب  تروص  نیا  هب 

؛ تسا طسب  لباق  رنه  . 1

ص:21

نیا فرط  زا  یلو  هئارا ، كرویوین  لاس 1917  هاگشیامن  هب  دازآ  ناشاقن  هعماج  فرط  زا  ینیچ  زا  يراردا  فرظ  . Fountain - 1
.دش در  هاگشیامن 
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؛ دشاب زاب  نیداینب  نیون  ياه  هبرجت  هعسوت و  تارییغت ، هتسویپ  ناکما  هب  تبسن  دیاب  رنه  نیاربانب ، . 2

؛ دشاب زاب  نیداینب  نیون  ياه  هبرجت  هعسوت و  تارییغت ، هتسویپ  ناکما  هب  تبسن  دیاب  نیاربانب ، تسا ، رنه  يزیچ  رگا  . 3

؛ تسین فیرعت  لباق  سپ  دشاب ، زاب  نیداینب  نیون  ياه  هبرجت  هعسوت و  تارییغت ، هتسویپ  ناکما  هب  تبسن  يزیچ  رگا  . 4

؛ مینک فیرعت  ار  رنه  میناوت  یم  هک  دینک  ضرف  . 5

؛ دشاب زاب  نیداینب  نیون  ياه  هبرجت  هعسوت و  تارییغت ، هتسویپ  ناکما  هب  تبسن  دناوت  یمن  رنه  نیاربانب ، . 6

.تسین رنه  رنه ، نیاربانب ، . 7

نیا زا  یکی  میزاـس ؟ فرطرب  ار  تریاـغم  نیا  میناوت  یم  هنوگچ  لاـح  .تسا   (1) زیمآ ضقاـنت  نیا  .تسا  یلوقعماـن  هجیتن  نیا  یلو 
یم لوبق  دروم  رظن  هب  هک  یتامدقم  هعومجم  هب  هک _  دینک  ضرف  ام _  هک  يا  همدقم  دیاش  کی ؟ مادک  دشاب ؛ هابتشا  دیاب  تامدقم 

ات تسا  هابتشا  مجنپ  همدقم  میریگب  هجیتن  هک  دیهدب  هزاجا  سپ  .دوب  دهاوخ  مجنپ  همدقم  هتبلا  همدقم  نیا  ...میدرک و  هفاضا  دیسر ،
یم ار  رنه  هکنیا  ضرف  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  نیا  میهد و  تاجن  تسا ، متفه  همدـقم  رد  هک  یـضقانتم  هجیتن  زا  ار  ناـمدوخ  میناوتب 

ناوتن ار  رنه  رگا  یلو  درک ، فیرعت  ناوـت  یمن  ار  رنه  هکنیا  رت  هداـس  ناـیب  هب  تسا و  داـضت  رد  رنه  موـهفم  اـب  درک ، فـیرعت  ناوـت 
راک نیا  مه  ام  دوخ  اه ، فرح  نیا  همه  زا  سپ  هک  یلاحرد  درک ، ییاسانش  ار  رنه  ناوت  یم  هنوگچ  درک ، فیرعت 

ص:22

.Self – contradictory - 1
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رنه ییاسانـش  ناکما  هرابرد  ینیاتـشنگتیووئن  نازادرپ  هیرظن  .دراد  زاین  حیـضوت  هب  هلئـسم ، نیا  میهد ؟ یم  ماجنا  ار  رنه ) ییاسانـش  )
هویـش هک  تساـجنیا  .دـنراد  دـیدرت  رنهریغ  زا  رنه  نتخانـشزاب  يارب  یلدـم  ناونع  هب  فـیرعت  تیاـفک  هراـبرد  یلو  دـنرادن ، یکش 

نیا هب  مینک ، یم  ییاسانـش  ار  رنه  ام  هک  يا  هویـش  هراـبرد  اـه  ینیاتـشنگتیووئن  حیـضوت  .دوش  یم  يزاـب  دراو  یگداوناـخ  تهاـبش 
؟ تسیچ یگداوناخ  تهابش  هویش  تسا : تروص 

هداد حیضوت  شا  یفسلف  هعلاطم  باتک  رد  نیاتـشنگتیو  هک  اه  يزاب  لیلحت  هب  هراشا  اب  ار  هیرظن  نیا  ینیاتـشنگتیووئن  نازادرپ  هیرظن 
هب اه  يزاب  نیا  زا  یخرب  .دراد  دوجو  يزاب  زا  یتواـفتم  رایـسب  عاونا  هک  دـهد  یم  حیـضوت  نیاتـشنگتیو  .دـنهد  یم  حیـضوت  تسا ،

يزاب یضعب  .ریخ  یضعب  رد  دراد و  دوجو  تباقر  اه  یضعب  رد  .ریخ  مه  یضعب  دراد و  زاین  يزاب  ِبابسا  فورعم ، لوق  هب  ای  هلیـسو 
کی ناوت  یم  دینک ، ضرف  امش  هک  يزاب  ره  رد  یسوملم  یگژیو  ره  ربارب  رد  روط  نیمه  هن و  رگید  یـضعب  دنراد و  يا  هحفـص  اه 
عاونا يرورض  طورش  هک  درک  هئارا  اه  يزاب  يارب  یـسوملم  یگژیو  ناوت  یمن  نیاربانب ، .درادن  ار  یگژیو  نآ  هک  دز  لاثم  ار  يزاب 

نآ کمک  هب  ناوتب  ار  اه  يزاب  طقف  و  اه ] يزاب   ] همه هک  درک  نایب  ار  طورـش  زا  يا  هعومجم  ناوت  یمن  یتح  دـشاب و  مه  اه  يزاب 
، هتـشاد دوجو  نیا  زا  شیپ  هک  انـشآریغ  ياه  تیلاعف  زا  یخرب  ایآ  هک  مینک  صخـشم  میناوت  یم  هنوگچ  ام  نیاربانب ، .دناسانـش  زاـب 

؟ ریخ ای  تسا  يزاب 

(1) و رادانعم ياه  هبنج  رد  میراد ، کـش  شندوب  يزاـب  رد  هچنآ  اـیآ  هک  میهد  یم  ماـجنا  هتکن  نیا  هب  هجوت  اـب  ار  هسیاـقم  نیا  اـم 
هب ًالبق  ام  هک  هچنآ  هیبش  یتیمهااب 

ص:23

.significant respeets - 1
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اهنآ ام  دیآ ، یم  رازاب  هب  يرتویپماک  صاخ  ياه  همانرب  هک  یماگنه  ریخ ؟ ای  تسه  میا ، هدرک  یم  یقلت  يزاب  هتـسجرب  هنومن  ناونع 
یم اه  يزاب  هتسجرب  هنومن  ناونع  هب  نیا  زا  شیپ  ام  هچنآ  اه و  يزاب  نیا  نایم  يرایسب  تهابش  هکنآ  لیلد  هب  میرامـش ، یم  يزاب  ار 
نیا یلو  دراد ، دوجو  نآ  ریغ  تغارف و  تاقوا  ندرک ] يرپس  ، ] ندروآ زایتما  تباقر ، مه ، اه  يزاب  نیا  رد  .دراد  دوجو  میا ، هتخانش 

هنومن دـیدج و  ياهدزمان  نیا  نایم  ات  دـشاب  هتـشاد  دوجو  میـشاب ، هدرک  نییعت  هک  اه  تهابـش  زا  یـصخشم  دادـعت  هک  تسین  هنوگ 
تهابـش نیا  شیازفا  هجیتن  رد  تفای ، شیازفا  اه  تهابـش  هک  یماگنه  ًابیرقت  .دـشاب  امرف  مکح  میـسانش ، یم  لبق  زا  هک  ییاه  يزاب 
.میریگب میمصت  يرتویپماک  ياه ] يزاب   ] هعومجم نیا  رب  يزاب  عضو  عفن  هب  میریگ  یم  میمصت  هک  میسر  یم  اجنآ  هب  جیردت  هب  اه ،

ام تسا ، کـش  رد  ندوب  يزاـب  يارب  دـیدج  دـیدناک  کـی  تیعـضو  هراـبرد  هک  میوش  یم  ور  هبور  يدرف  اـب  یتـقو  نیا ، رب  نوزفا 
يزاب رب  لالدتـسا  يارب  یبسانم  هویـش  ناونع  هب  دراد ، دوجو  دـیدج  دراوم  يزاب و  لوبق  دروم  زراب و  هنومن  نایم  هک  ییاه  تهاـبش 

.مینک یم  هتسجرب   (1) يزاب هیبش  يزیچ  ندوب 

هب فیرعت  هار  زا  ییاسانش  نیا  مینک و  یمن  ییاسانش  فیرعت  هلیسو  هب  ار  رنه  ام  اه ، ینیاتـشنگتیووئن  هیرظن  رب  انب  هباشم ، یتروص  هب 
 _ میتشاد رایتخا  رد  رنه  زا  یفیرعت  ام  رگا  هک  تسا  نیا  رگید  لیلد  .دـسر  یم  رظن  هب  دـیعب  تسا ، زاب  موهفم  کـی  رنه  هکنیا  لـیلد 

؟ دنک نایب  ینشور  تروص  هب  ار  فیرعت  نیا  ات  تسین  رداق  ًارهاظ  سک  چیه  ارچ  دوب _  مه  ینمض  روط  هب  رگا  یتح 

تروص هب  فیرعت و  کی  کمک  هب  ار  رنه  دنناوت  یم  یلومعم  مدرم  رگا 

ص:24

.تسا نومیم  کی  نآ  یلصا  تیصخش  هک  يرتویپماک  فورعم  يزاب  عون  کی  . Donkey Kong - 1
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رگا دنراد ؟ لاؤس  رنه  تیهام  هرابرد  تسا ، لئاسم  یلقع  لیلحت  اهنآ  صصخت  هک  هفسلف  ناصـصختم  ارچ  دننک ، ییاسانـش  هرمزور 
اب یتح  هک  تسا  ینتفاـین  تسد  هزادـنا  نیا  اـت  فیرعت  نیا  ارچ  میرب ، یم  راـک  هب  هاـگآدوخان  تروص  هب  اـهنت  ار  رنه  زا  یفیرعت  اـم 

؟ تفای تسد  نآ  هب  ناوت  یمن  زین  یعونصم  باوخ  کمک 

يرنه راثآ  ام  لباقم  رد  .میرادن  رنه  زا  یفیرعت  مه  ینمـض  روط  هب  یتح  ام  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دـنیوگ  یم  اه  ینیاتـشنگنیووئن 
لوق مه  اهنآ  ندوب  يرنه  رثا  رب  همه  هک  يدراوم  اب  ام  .مینک  یم  ییاسانـش  هنومن  يرنه  راثآ  اـب  ناـشیاه  تهابـش  بوچراـچ  رد  ار 

هب ندرک  لالدتسا  يرنه و  نأش  ندروآ  تسد  هب  يارب  دیدج  دیدناک  کی  ندرک  یسراو  ماگنه  رد  سپس  مینک ، یم  زاغآ  دنتـسه ،
رد هنومن ، نیا  .میزادرپ  یم  دراد ، دوجو  ام  یلـصا  يرنه  هنومن  فلتخم  ياه  یگژیو  رثا و  نآ  نایم  هک  ییاـه  تهابـش  هب  نآ ، عفن 

ياه هنومن  اب  يرگید  ياه  تهابـش  دـش و  دـهاوخ  میهـس  اه  هبنج  یـضعب  رد  ام  يرنه  ياـه  هنومن  زا  یـضعب  ياـه  تهابـش  یخرب 
رطاخ هب  ار  شردام  تسوپ  گنر  اسب  هچ  هک  هداوناخ  وضع  کی  رهاظ  دننام  تسرد  تشاد ، دـهاوخ  يرگید  ياه  هبنج  رد  يرگید 

The ياـیوگ ياـه  یگژیو  زا  یخرب  هیبـش  اـسب  هـچ  يرنه  رثا  دـیدناک  کـی  .دــنک  یعادــت  ار  گرزبردــپ  ینیب  لکــش  دروآ و 
مزال و طورـش  يانعم  هب  یقاـبطنا  چـیه  یلو  دـشاب ،  The Goldberg Variations رثا يراـتخاس  یگدـیچیپ  Scream و 
ار هنیمز  دراد ، رثا  نآ  يرنه  هداوناخ  هک  یهاگیاج  ادـیدناک و  کی  ناـیم  یگداوناـخ  ياـه  تهابـش  زا  یهوبنا  هکلب  تسین ، یفاـک 

.دیآ رامش  هب  يرنه  رثا  دوش ، یم  زین  دراگناوآ  راثآ  لماش  یتح  هک  دیدج  رثا  کی  ات  دروآ  یم  مهارف 

رد .تسا  یگداوناخ  تهابش  نامه  اجنیا  رد  هنیمز ، سپ  ژامیا )  ) هراعتسا

ص:25
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، ام  ) ام لسن  و  اهنآ ) ناگتـسب  ام و  نیدلاو   ) ناشنادنزرف اهنآ و  ناگتـسب  گرزبردام و  ردـپ و  دراد ؛ دوجو  لسن  نیدـنچ  ام  هداوناخ 
یم عورـش  دـیآ ، یم  ایند  هب  ام  زا  یکی  يارب  دـیدج  كدوک  کی  هک  یماگنه  ام .) همع  هلاـخ و  ییاد ، ومع ، ناـمردارب و  رهاوخ و 

وا يوق  ياهاپ  تسا ، شردپ  ياهوم  هیبش  وا  زمرق  يوم  دراد : ام  هداوناخ  ياضعا  رگید  اب  وا  هک  ییاه  تهابش  هرابرد  هجوت  هب  مینک 
ناشن ار  دوخ  یتمـس  ره  رد  ناهگان و  اه  تهابـش  نیا  .تسا  هتفر  شیومع  هب  یفرح  مک  رد  وا  قـالخا  تسا ، شرداـم  ياـهاپ  هیبش 

ياه هتشر  زا  يرایسب  هکلب  دشاب ، یگداوناخ  تهابش  اهنت  هک  میرادن   (1) دننام تهابش  زا  دُعب  کی  اهنت  رگید ، ترابع  هب  .دنهد  یم 
لاح رد  ای  هتـشاد و  دوجو  هتـشذگ  رد  هک  ار  اه  تهابـش  نیا  زا  يرایـسب  هک  دراد  دوجو  فلتخم  ياه  هبنج  رد  یگداوناخ  تهابش 

ینتبم هداوناخ  نیا  رد  تیوضع  تسا و  هداوناخ  کی  هیبش  اه  ینیاتـشنگنیووئن  يارب  زین  رنه  .ددنویپ  یم  مه  هب  دراد ، دوجو  رـضاح 
هقباساب لوبق و  دروم  اضعا  رامـش  رد  هکنیا  يارب  دـیدج  ياهادـیدناک  نایم  تهابـش  فلتخم  ياه  هتـشر  ایآ  هک  تسا  لـصا  نیا  رب 

؟ ریخ ای  تسا  ریگمشچ  دنریگب ، رارق  رنه  هداوناخ 

رتهب زیچ  نامهب  ای  نالف  ندوبن  رنه  هیجوت  يارب  فیرعت ، رب  ینتبم  درکیور  هب  تبـسن  یگداوناخ  تهابـش  لـیلد  هک  دـسر  یم  رظن  هب 
نم دینک ، تفلاخم  نآ  اب  امش  یلو  تسا ، رنه  يرتسکاخ » یموتانآ   » رثا يارجا  رد  يِرِگ  گنیدلاپسا  راک  هک  میوگب  نم  رگا  .دشاب 
.منک یـضار  ار  امـش  دیا ، هدـیمان  رنه  نیا  زا  شیپ  امـش  هچنآ  اب  رثا  نیا  نایم  دوجوم  ياه  تهابـش  هب  هراشا  اب  ات  درک  مهاوخ  یعس 

رثا دننام  روکذم  رثا  هک  داد  مهاوخ  هجوت  هتکن  نیا  هب  نم  لاثم ، يارب 

ص:26
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دننام هک  موش  یم  روآدای  نم  .تسا   (1) یقطنم مارد  زا  یصخشم  عون  يدمک و  تیاور ، يزاب ، لماش  یناتسبات ،» بش  همین  يایؤر  »
منک یمن  شالت  نم  .تسا  هنادنمرنه  ییوگ  کت  کی  زین  رثا  نیا  میا ، هدناوخ  رنه  ار  اهنآ  ًالبق  ام  هک  ییاهزاوآ  راعشا و  زا  يرایسب 

ار راک  نیا  میهاوخب  مه  رگا  یتح  ام  دـنیوگ  یم  اه  ینیاتـشنگتیووئن  .مهد  رارق  ریثأت  تحت  ار  امـش  رنه ، زا  فیرعت  کی  نتخاس  اـب 
کی زا  تردـن  هب  ریخ ، ای  دـشاب  رنه  هکنیا  يارب  ادـیدناک  کی  تیعـضو  هرابرد  لالدتـسا  تروص ، ره  رد  یلو  میناوت ، یمن  مینکب ،

عضوم اهنآ  ساسارب  دنروایب و  ییاه  لاثم  هک  تسا  تهج  نیا  رد  همه  یعـس  ًالومعم  ضوع ، رد  .دریگ  یم  تئـشن  یفیرعت  درکیور 
دروم کش  یب  هلئـسم  نیا  تسا و  راگزاس  یعقاو  براجت  اب  یبوخ  هب  یگداوناخ  تهابـش  هویـش  نیاربانب ، .دـننک  صخـشم  ار  دوخ 

.تسا همه  لوبق 

ای دور و  یم  رامش  هب  رنه  ضورفم ، رثا  کی  ایآ  هک  میهد  یم  رارق  شسرپ  نیا  ربارب  رد  ار  یگداوناخ  تهابش  درکیور  هک  یماگنه 
، ندوب رادانعم  بسحرب  اسب  هچ  دـیدج  رثا  کی  .مینک  هسیاقم  نامدوخ  ياه  هنومن  زا  یکی  اـب  ار  دـیدج  رثا  یگداـس  هب  دـیابن  ریخ ،
هب ار  ام  هکنیا  ای  دـشاب و  يرگید  هیبش  لکـش  رد  لاح ، نیع  رد  دـشاب و  ام  لوبق  دروم  فـالخا  اـی  هیلوا و  ياـه  هنومن  زا  یکی  هیبش 

نایم ددعتم  داعبا  اب  يا  هرتسگ  رد  تهابش و  ياه  هتشر  زا  يرایسب  لابند  هب  ام  .دزادنیب  يرگید  رثا  دای  هب  دراد ، هک  یعوضوم  ببس 
هبنج رد  اسب  هچ  توافتم ، دـیدج و  يرنه  راثآ  .میزادرپ  یم  وجو  تسج  هب  يرنه  زراب  هنومن  کی  زا  شیب  بلغا  دـیدج و  راک  نیا 

یلبق ياه  هنومن  هیبش  یفلتخم  ياه 
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رثا کی  نایم  اه  طبر  زا  یصخشم  رامش  ای  و  تایثیح )  ) تاظحالم زا  یصخشم  هعومجم  کی  هک  تسین  هنوگ  نیا  .دنشاب  يرنه  رثا 
ناونع هب  ار  يزیچ  هکنیا  زا  شیپ  دیاب  ام  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  نآ ،) هب  قلعتم  فالخا  و   ) میـسانش یم  ام  هک  ییاه  هنومن  دـیدج و 
ییابیز هب  زین  دیدج  رثا  کی  يدنب  هقبط  دبای ، یم  شیازفا  اه  طبر  دادعت  یتقو  هکلب  مینک ، ییاسانـش  ار  اهنآ  مینک ، يدـنب  هقبط  رنه 

.دتفا یم  قافتا 

هک دنک  یم  هئارا  ار  یتیاور  وس  کی  زا  .تساه  ینیاتشنگتیووئن  عفن  هب  هک  دراد  هتسویپ  مه  هب  رما  ود  یگداوناخ ، تهابـش  درکیور 
زا ام  كرد  .دشاب  نآ  ماجنا  ددصرد  دیاب  يرنه  هفسلف  ره  هک  تسا  يزیچ  نیا  میوش و  قفوم  رنه  ییاسانـش  رد  میناوت  یم  نآ  رب  انب 

هفسلف .دوش  یم  هتفرگ  راک  هب  لمع  رد  یموهفم  هنوگچ  دوش ، صخشم  نآ  رب  انب  هک  دنک  هئارا  ار  یتیاور  دیاب  هک  تسا  نیا  هفـسلف 
يدنب هقبط  رنه  ریغ  اب  زیامت  رد  ار  رنه  ات  میربب  راک  هب  تیقفوم  اب  ار  موهفم  نیا  میناوت  یم  هنوگچ  ام  هک  دهد  حیـضوت  دـیاب  زین  رنه 

.دهد حیضوت  ار  نآ  دیاب  رنه ]  ] هفسلف میتسه و  نآ  ددصرد  ام  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا ، و  مینک ؛

ناهرب هب  یگداوناخ _  تهابش  تیاور  یلو  دنهد ، یم  حیضوت  یگداوناخ  تهابش  هویش  کمک  اب  ار  هلئسم  نیا  اه  ینیاتـشنگتیووئن 
فیرعت درکیور  اریز  دـنک ؛ تیبثت  ارگ  فیرعت  درکیور  ربارب  رد  ار  دوخ  تیعـضو  ات  دـیازفا  یم  زین  يرگید  لالدتـسا  زاب _  موهفم 

، نیا .دهد  یم  داهنـشیپ  مینک ، یم  يدـنب  هقبط  ییاسانـش و  يرنه  رثا  ناونع  هب  ار  يراثآ  ام  هنوگچ  هکنیا  هرابرد  یحیـضوت  زین  ارگ 
دنک یم  اعدا  تسا و  هارمه  يدوهش  ششک  یعون  اب  هک  تسا  یهیجوت  حیضوت 
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تروص هب  راک  نیا  هچرگ  مینک ، یم  ییاسانـش  ار  يرنه  راثآ  میراد ، رنه  زا  ام  زا  مادـک  ره  هک  یفیرعت  هلیـسو  هب  عقاو ] رد   ] اـم هک 
هدـیدپ کی  يارب  هک  یتاحیـضوت  ناونع  هب  ار  یگداوناـخ  تهابـش  هویـش  ارگ و  فیرعت  درکیور  ناوت  یم  نیارباـنب ، .دـشاب  ینمض 

رثا ناونع  هب  یّنیعم  ایـشا  يدـنب  هقبط  ییاسانـش و  نامه  هدـیدپ ، نیا  هتبلا  هک  دروآ  رامـش  هب  دنتـسه ، تباقر  رد  رگیدـکی  اـب  نیعم ،
؟ تسا رتهب  حیضوت  مادک  هک  دیآ  یم  شیپ  شسرپ  نیا  لاح  .تسا  يرنه 

ياـعدا نیا  يارب  تسا و  تسرد  مییوگ ، یم  اـم  هچنآ  هک  دـننک  یم  لالدتـسا  ارگ  فیرعت  درکیور  لـباقم  رد  اـه  ینیاتـشنگتیووئن 
، مینک یم  ییاسانـش  لـماک  فیرعت  کـی  هلیـسو  هب  ار  رنه  مییوگب  تسا  زیگنا  تفگـش  رایـسب  هک  دـننک  یم  لالدتـسا  نینچ  دوـخ ،

دناوت یم  یگداوناخ  تهابـش  درکیور  لباقم ، رد  تسیچ ؟ فیرعت  نیا  دـیوگب  دـناوت  یمن  سک  چـیه  اه  نرق  زا  سپ  هک  یلاـحرد 
دوجو يرنه  رثا  ناونع  هب  اهنآ  لوبق  دروم  فالخا  وگلا و  ياه  هنومن  نایم  هک  ییاـه  تهابـش  هراـبرد  ندرک  لـمأت  هک  دـهد  ناـشن 
هرابرد وگو  تفگ  لمأت و  ماگنه  رد  عقاو  رد  اـم ، هک  هچنآ  اـب  يرت  قیقد  روط  هب  رگید ، يوس  زا  دـیدج  دراوم  وس و  کـی  زا  دراد ،

يرنه رثا  ای  دشاب و  دراگناوآ  راثآ  زا  راثآ  نیا  هچ  لاح  .تسا  گنهامه  میهد ، یم  ماجنا  اهنآ  يرنه  عضو  هب  تبـسن  دـیدج  دراوم 
اب هسیاقم  رد  یگداوناخ  تهابـش  هویـش  نوچ  هک  دننک  یم  لالدتـسا  اه  ینیاتـشنگتیووئن  نیاربانب ، .دشاب  اه  گنهرف  رگید  هب  قلعتم 

نیمه هب  دـهد ، یم  هئارا  مینک ، یم  يدـنب  هقبط  ییاسانـش و  ار  رنه  هنوگچ  ام  هکنیا  هرابرد  ار  يرتهب  حیـضوت  ارگ  فیرعت  درکیور 
رظن هب  اریز  تسا ؛ فیرعت  لباق  رنه  هک  تسا  ضرف  شیپ  نیا  در  يارب  یبوخ  لیالد  زاب ، موهفم  لالدتـسا  هارمه  هب  هویـش  نیا  لیلد ،

دسر یم 
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.دراد یمک  لوقعم  ینییبت  شزرا  ضرف  نیا 

.تسین دنتسه ، یفاک  مزال و  طورش  زا  راشرس  هک  یفیراعت  ریثأت  تحت  ام  میهافم  زا  يرایسب  هک  دننک  یم  هراشا  اه  ینیاتشنگتیووئن 
فیراعت يانثتسا  هب  دنتسه _  میهافم  زا  یکدنا  رایسب  دادعت  دیدرت ، یب  .دنتسه  هنوگ  نیا  ایوگ  یلدنـص ، يزاب و  موهفم  لاثم ، يارب 

مظعا شخب  رد  .تسارجا  لباق  اـهنآ  هراـبرد  فیرعت  رب  ینتبم  لدـم  هک  دـنراد _  دوجو  هسدـنه  ملع  رد  هک  ییاـهنآ  لـثم  یمـسر ،
تهابـش هرابرد  ندرک  لمأت  هلیـسو  هب  هک  هچنآ  دننام  دنوش ، هتفرگ  راک  هب  رگید  يا  هنوگ  هب  دیاب  حرطم  میهافم  هدنام ، یقاب  دراوم 

تسا و میهافم  هتـسد  نیا  زا  زین  رنه  موهفم  هک  میـشاب  ناکما  نیا  لابند  هب  زین  اـم  اـت  تسا  یبوخ  لـیلد  هتکن ، نیا  .میداد  ماـجنا  اـه 
، دنک یم  هئارا  میربب ، راک  هب  ار  موهفم  نیا  هنوگچ  ام  هکنیا  يارب  ار  یلوقعم  لوبق و  لباق  حیضوت  یگداوناخ ، تهابـش  شور  هکنیا 
، تسا هدش  ور  هبور  تسکش  اب  بسانم  فیرعت  يزاسزاب  يارب  یشالت  ره  نوچ  .تسین  هنوگ  نیا  ارگ  فیرعت  درکیور  هک  یلاحرد 

موهفم هیبش  هکنیا  ات  تسا  يزاـب  موهفم  هیبش  رتشیب  زین  رنه  موهفم  هک  دراد  دوجو  ناـمگ  نیا  ندـش  ادـیپ  يارب  یمکحم  لـیلد  سپ 
.دشاب عالضالا  يواستم  ثلثم  کی 

ياه یگژیو  نتفای  رب  ینتبم  ارگ  فیرعت  درکیور  .تسا  تواـفتم  ارگ  فیرعت  درکیور  اـب  ینـشور  هب  یگداوناـخ  تهابـش  درکیور 
رب ینتبم  یگداوناخ  تهابش  درکیور  لباقم ، رد  .دنک  یم  فیرعت  يوهام  تروص  هب  ار  ثحب  دروم  هدیدپ  ایوگ  هک  تسا  یکرتشم 

دهد یم  حیضوت  یگداوناخ  ياه  تهابش  درکیور  .لصفنم  یلو  هدینت ، مهرد  ياه  هتـشر  تساه ؛ تهابـش  ياه  هتـشر  هب  ندرب  یپ 
قیقحت هب  هکنیا  نودب  مینک ، ادج  رنه  ریغ  زا  ار  رنه  میناوت  یم  هنوگچ  هک 
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درکیور نیارباـنب ، .میوش  لـسوتم  دـنک ، یم  فیرعت  يوهاـم  تروـص  هب  ار  رنه  هک  یکرتـشم  ياـه  یگژیو  هراـبرد  ینتفاـین  تسد 
ام سرتسد  رد  هک  دنتـسه  ییاـهزیچ  اـه ، تهابـش  اریز  تسا ؛ رت  یلمع  رنه  ییاسانـش  يارب  هک  تسا  یتـیاور  یگداوناـخ ، تهاـبش 

، یگداوناخ تهابش  هویش  .دشاب  هتشاد  رنه  يوهام  فیرعت  ياه  یگژیو  زا  یناشن  سک  چیه  دسر  یمن  رظن  هب  هک  یلاحرد  دنتـسه ،
تاـبث یب  يا  هنوگ  هب  ساـسا ، رد  موهفم  نیا  قطنم  ناونع  هب  رنه  رگا  .تسا  راـگزاس  یبوخ  هب  زاـب  موهفم  ناـهرب  اـب  نیا ، رب  نوزفا 

یم ام  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  يرنه  راثآ  لاح ، نیع  رد  یلو  درک ، نییعت  شیارب  ناوت  یمن  ار  طیارـش  زا  يا  هعومجم  چـیه  هک  تسا 
اه ینیاتـشگتیووئن  دزاس ؟ یم  رداق  راک  نیا  رب  ار  ام  ییاهریبدت  هچ  سپ  .میزادرپب  رنه  ناونع  هب  اهنآ  يدـنب  هقبط  هب  نانچمه  میناوت 
راک نیا  رب  ار  ام  دـناوت  یم  تسا ، هتـشذگرد  اهنآ  كرد  لباق  فالخا  يرنه و  یلاع  ياه  هنومن  ناـیم  هک  ییاـه  تهابـش  دـندقتعم 

.دزاس رداق 

یهاگدید تسا و  زاب  موهفم  کی  رنه  دنک _  یم  هئارا  رنه  موهفم  زا  یتیاور  هفسلف ، نیا  .تسا  رنه  هفـسلف  کی  مسیناتـشنگتیووئن ،
هیرظن هک  ییاج  رد  .تسا  یگداوناخ  تهابـش  ياهزایتما  زا  هک  دـهد _  یم  هئارا  موهفم  نیا  ندرب  راـک  هب  یگنوگچ  هراـبرد  زین  ار 
ینتبم یفیرعت   ) دروآ باسح  هب  هیرظن  کی  ناوت  یمن  ار  یگداوناخ  تهابـش  دـنریگ ، یم  رظن  رد  يوهاـم » فیرعت   » ینعم هب  ار  رنه 

دنا هدش  یقلت  یفیراعت  ناونع  هب  رنه  ياه  هیرظن  همه  هویش ، نیا  ربانب  عقاو ، رد  دنتسه .) مه  یفاک  لاح  نیع  رد  هک  مزال  طیارـش  رب 
دنراد ار  نیداینب  هابتشا  نیا  رنه  ياه  هیرظن  همه  هک  دندقتعم  اه  ینیاتشنگتیووئن  هک  اجنآ  زا  دنتـسه و  صقان  نیداینب  تروص  هب  هک 

يوهام ياه  فیرعت  ساسارب  ار  دوخ  همانرب  حرط و  هک 
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.دشاب هابتشا  دیاب  رنه  ياه  هیرظن  همه  ساسا ، نیارب  سپ  دنا ، هتخیر 

هتـشذگ هب  تبـسن  اه  ینیاتـشنگتیووئن  مه  زاب  اجنیا  رد  تسا ؟ شزرا  یب  ًالماک  رنه  هیرظن  خـیرات  هک  تساـنعم  نآ  هب  همه  نیا  اـیآ 
هدوب هابتشا  هدیقع  نیا  رب  مرف ، ناونع  هب  رنه  ای  ساسحا و  نایب  ناونع  هب  رنه  هیرظن  دننام  هتشذگ  رد  رنه  نازادرپ  هیرظن  دنراد  فرح 

یم شالت  نکممریغ  يراک  يارب  اهنآ  دروم ، نیا  رد  .دننک  هئارا  رنه  زا  يوهام  فیرعت  کی  دـنناوت  یم  دـنا  هدرک  یم  رکف  هک  دـنا 
راک  » نآ هک  دـنا  هداد  ماجنا  زین  يرگید  راـک  اـهنآ  نیا ، زا  ریغ  هب  یلو  تسا ، هدوب  هدـیاف  یب  اـهنآ  شـشوک  نیارباـنب ، دـنا و  هدرک 

ار رنه  نادواـج  تیهاـم  وا ، راد  اـنعم  مرف  هیرظن  هک  درک  یم  رکف  لـبویالک  .يرنه  دـقن  تسیچ ؟ راـک  نآ  .تـسا  دنمـشزرا  رگید »
ناونع هب  وا  هک  هچنآ  اریز  دوبن ؛ هجیتن  یب  لـماک  تروص  هب  وا  هتـشون  یلو  درک ، یم  هابتـشا  دروم  نیا  رد  وا  .تسا  هتخاـس  راکـشآ 

یم قشع  نآ  هب  هک  یعوـن  نآ  رنه _  زا  یـصاخ  عوـن  زا  دوـب  یتخانـش  عـقاو  رد  راد _  ینعم  مرف  درک _  هیارا  اـهرنه  همه  تیهاـم 
کی یلو  دـش  یم  بوسحم  رنه ، زادرپ  هیرظن  ناونع  هب  دودـحم و  هچ  رگا  لب  .دوب  مسینویـسرپماون »  » ناـمه عقاو  رد  هک  دـیزرو _ 
کی مادـک  يرنه  دـیدج  ياـه  تکرح  ناـیم  رد  دـندرگب و  هچ  لاـبند  هب  هک  تفگ  یم  مدرم  هب  وا  .دوب  يرنه  بوـخ  یلیخ  دـقتنم 

.تسا دنمشزرا 

اه ینیاتـشنگتیووئن  یلو  دنک ، یم  تبحـص  اه  نامز  همه  رد  رنه  هرابرد  دـناوت  یم  فوسلیف  کی  ناونع  هب  هک  دوب  هدرک  روصت  لب 
هویش هب  تسناوت  نابز  یسیلگنا  ناهج  شدوخ ، نامز  رد  شوهاب  دقتنم  کی  ناونع  هب  وا  راثآ  هب  ددجم  هعجارم  اب  هک  دننک  یم  اعدا 

تاناکما هب  دیدج ، رنه  رد  ناوت  یم  هنوگچ  هک  داد  ناشن  وا  .دیآ  لئان  نردم  رنه  كرد  هب  قیرط  نآ  زا  هک  دبای  تسد  يا 
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هنوگچ هک  تخومآ  مدرم  هب  وا  .درک  هجوت  دوب ، هتفهن  ای  هدش و  هدرپس  یشومارف  هب  یلبق  يرنه  براجت  رد  هک  رنه  رد  مرف  رب  ینتبم 
ناونع هب  هچرگا  دراد ، يرادیاپ  شزرا  میدرک ، يزاسون  يرنه  دقن  ناونع  هب  ار  نآ  ام  هک  وا  هتـشون  سپ  .دننک  كرد  ار  دیدج  رنه 

.دشاب بویعم  ًالماک  هیرظن ، کی 

هیرظن لاثم ، يارب  .تسا  هدش  هئارا  هتشذگ  رد  رنه  نازادرپ  هیرظن  هلیسو  هب  یهباشم  رثؤم  ياه  هتشون  دنیوگ  یم  اه  ینیاتـشنگتیووئن 
هک هنوگ  ناـمه  .دروآ  رامـش  هب  کـیتنامر  هرود  رنه  هب  تبـسن  يا  هناداـقن  شنیب  ناوـنع  هب  ناوـت  یم  ار  ناـیب  هلیـسو  ناوـنع  هب  رنه 

دقن ناونع  هب  ناوت  یم  ار  رنه  ییاـمنزاب  هیرظن  یتـح  .تسا  هنوگ  نیا  تفرگ ، تئـشن  نآ  زا  هک  تسینردـم  صخـشم  ياـه  شیارگ 
ياه یگژیو  نیرت  مهم  دوخ  ینانوی  قیفر  يارب  وطـسرا  تاکاحم ، تیمها  رب  هیکت  اب  .درک  هعلاـطم  دروم  رگید  راـب  يرنه  هدـنزومآ 

 . ...هب ات  دننک  هجوت  نآ  هب  دیاب  نیبطاخم  هک  دوب  يزیچ  نایب  لاح  رد  وا  .درک  یم  نایب  ار  کیتامارد  رعش 

یباجیا هبنج  کی  شخب  نیا  .تسا  زاـب  موهفم  ناـهرب  لوا  شخب  دراد : شخب  هس  اـه ، ینیاتـشنگتیووئن  هیرظن  ياـنبم  رب  رنه  هفـسلف 
ضرف نیا  در  نآ ، هناداقن  ای  یبلس  هبنج  تسا و  زاب  موهفم  کی  ناونع  هب  رنه  موهفم  فیصوت  یباجیا  هبنج  .یبلس  هبنج  کی  دراد و 

هویش ینیاتشنگتیووئن ، هیرظن  مود  شخب  .درک  فیرعت  یفاک  مزال و  طیارش  هلیسو  هب  يوهام و  تروص  هب  ناوت  یم  ار  رنه  هک  تسا 
هب ایشا  يدنب  هقبط  ییاسانش و  يارب  هک  یهار  ات  دراد  یعـس  اریز  دیمان ؛ هدنزاسزاب  ناوت  یم  ار  شخب  نیا  .تسا  یگداوناخ  تهابش 

تسا و هدننک  يزاسون  هیرظن  نیا  شخب  نیرخآ  دنک و  يزاسزاب  مینک ، یم  یط  رنه  ناونع 
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هب هناهاگآریغ  ياه  کمک  ناونع  هب  اهنآ  هعلاطم  هلیـسو ، هب  تسا ، دنمـشزرا  دوجوم  رنه  ياه  هیرظن  رد  هک  ار  هچنآ  اـت  دراد  یعس 
فیرعت درکیور  رب  هک  يدر  لیلد  هب  هک  تسین  هناکاکـش  درکیور  کی  ًاقلطم  مسینیاتـشنگتیووئن  نیاربانب  .دنک  یبایزاب  يرنه ، دـقن 

رنه و موهفم  زا  ینـشور  تیاور  لماش  هک  تسا  یفـسلف  عماج  مجـسنم و  هاگدـید  کـی  درکیور  نیا  .دـشاب  هجوت  لـباق  دراد ، ارگ 
رگا .تسا  زین  رنه  هفـسلف  خـیرات  ددـجم  هعلاـطم  لـماش  هـتبلا  مـینک و  یم  يدـنب  هـقبط  ار  رنه  هنوـگچ  هـک  تـسا  هـتکن  نـیا  كرد 
کی ندرک  در  .دـشاب  یهجوت  بلاـج  هیرظن  هک  دـسر  یمن  رظن  هب  دـشاب ، تیکاکـش  رب  ینتبم  يدرکیور  ًافرـص  مسینیاتـشنگتیووئن 

دناوتب هک  تسا  دیعب  مه  تیکاکش  هک  یلاحرد  میراذگب ، نآ  ياج  رد  هک  میـشاب  هتـشاد  يزیچ  دیاب  یلو  تسا ، یناسآ  راک  هیرظن 
رداق هیرظن  نیا  دسر  یم  رظن  هب  هک  تسا  نیا  دنک  یم  باذج  ار  اه  ینیاتشنگتیوون  هیرظن  هک  يزیچ  نآ  .دنک  رپ  ار  یلاخ  ياج  نیا 
نیمه هب  .تسه  زین  ایوگ  هک  دراد  زین  يا  هدـنزومآ  یفـسلف  رهاظ  هک  یلاحرد  دـشاب ، فیراعت  هب  نتفگ » هن   » نیا نیزگ  ياج  دـشاب 

مسینیاتشنگتیووئن هیرظن  رب  شلاکشا  .تفر  یم  رامش  هب  بلاغ  هیرظن  يدالیم  ياه 1950و 1960  ههد  رد  هیرظن  نیا  هک  تسا  لیلد 
يا هیضرف  هتسب  مه ، رانک  رد  ود  نیا  عقاو ، رد  .دنیآ  یم  رانک  مه  اب  يرثؤم  تروص  هب  یگداوناخ  تهابش  هویش  زاب و  موهفم  ناهرب 

« .شابن نارگن  اما  : » دیوگ یم  مود  ضرف  درک و  فیرعت  ناوت  یمن  ار  رنه  هک  دیوگ  یم  لوا  ضرف  .دنهد  یم  لیکشت  ار  يدمآراک 
ایشا و فیراعت ، هب  زاین  نودب  یگداوناخ و  تهابش  هلیـسو  هب  میناوت  یم  ام  .مییآرب  راک  نیا  سپ  زا  مه  فیراعت  نودب  میناوت  یم  ام 

دیدرت نودب  .مینک  يدنب  هقبط  يرنه  رثا  ناونع  هب  ار  ییاه  همانرب   ) اهارجا ای 
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هار رتهب  ار  ام  راک  يرنه ، تیعـضو  ياه  قادـصم  رت  قیقد  بلج  رد  رنه  فیرعت  درکیور  اب  هسیاقم  رد  یگداوناخ  تهابـش  درکیور 
.دزادنا یم 

رنه يارب  یفیرعت  رگا  اریز  دـنک ؛ یم  هدامآ  یگداوناخ  تهابـش  هویـش  يارب  ار  هنیمز  زاب  موهفم  ناهرب  عقاو ، رد  هک  تفگ  ناوت  یم 
قاطنتسا يارب  هلحرم  نیتسخن  نیاربانب ، .دوب  دهاوخ  دیدش  رایسب  نیزگ  ياج  نییبت  کی  ندرک  ادیپ  يارب  راشف  دشاب ، هتشادن  دوجو 

طسب و لـباق  رنه  . 1 ناـهرب : نآ  هب  هجوت  اـب  هک  دـیروایب  داـی  هب  .تسا  زاـب  موهفم  ناـهرب  ندرک  رورم  مسینیاتـشنگتیووئن ، هیرظن  زا 
؛ تسا شرتسگ 

؛ دشاب زاب  عادبا  شرتسگ و  نیداینب  تارییغت  هتسویپ  ناکما  هب  تبسن  دیاب  رنه  نیاربانب ، . 2

؛ دشاب زاب  عادبا  شرتسگ و  ِنیداینب  تارییغت  هتسویپ  ناکما  هب  تبسن  دیاب  نیاربانب ، تسا ، رنه  يزیچ  رگا  . 3

؛ تسین فیرعت  لباق  سپ  دشاب ، زاب  عادبا  شرتسگ و  نیداینب  تارییغت  هتسویپ  ناکما  هب  تبسن  يزیچ  رگا  . 4

.مینک فیرعت  ار  رنه  میناوت  یم  هک  دینک  ضرف  . 5

؛ دشاب زاب  عادبا  شرتسگ و  ِنیداینب  تارییغت  هتسویپ  ناکما  هب  تبسن  دناوت  یمن  رنه  نیاربانب ، . 6

.تسین رنه  رنه ، نیاربانب ، . 7

کی یتـقو  عـقاو ] رد   ] .تسا هدرک  هدافتـسا  دوـخ  عـفن  هب  ار  مولعماـن  ماـهیا  ناـمه  یلو  دـسر ، یم  هدـننک  عناـق  رظن  هب  ناـهرب  نـیا 
يارب یفاک  مزال و  طورش  ات  دراد  یعـس  هک  دیوگ  یم  نخـس  یـشالت  زا  تسین ، یندش  فیرعت  رنه  هک  دیوگ  یم  ینیاتـشنگتیووئن 

دنک و تسرد  میسانش ، یم  يرنه  رثا  ناونع  هب  هک  هچنآ 
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ناـکما يور  رب  دـیاب  هک  یموهفم  ناـمه  دـهد ؛ یم  هجوت  يرنه  هبرجت  عوضوم  هب  تسین ، نکمم  راـک  نیا  دـهد  ناـشن  هکنیا  يارب 
هبرجت زاب  موهفم  اب  يرنه  رثا  هتسب  موهفم  دنک  یم  لالدتسا  هیرظن  نیا  راد  فرط  عقاو ، رد  سپ  .دشاب  زاب  یمئاد ]  ] رمتـسم شرتسگ 
هچرگا يرنه ) هبرجت  ناونع  هب  رنه  يرنه و  رثا  ناونع  هب  رنه   ) رنه موهفم  ود  لومش  حطـس  اجنیا  رد  بخ ، .تسا  عمجلا  هعنام  يرنه 

رثا  ) لوا ریبعت  رد  دوش ) یم  اعدا  هک  هنوگ  نآ   ) رنه هتسب  موهفم  دیاب  ارچ  یلو  .دنتسه  مه  هیبش  یتخـس  هب  یلو  تسا ، طبترم  مه  هب 
تـسین و نـشور  هلئــسم  نـیا  دـشاب ؟ عـمجلا  هعناـم  يرنه ) هـبرجت   ) مود ینعم  رد  ضورفم  هـتفگ  رب  اـنب  رنه  زاـب  موـهفم  اـب  يرنه )

رگیدکی زا  رنه  موهفم  ود  نیا  ندرک  ادج  رد  ام  ندوبن  قفوم  هکنیا  رب  نوزفا  .دننک  یمن  هئارا  نآ  يارب  یحیضوت  اه  ینیاتشگتیووئن 
.دراد دوجو  میدرک ، نایب  هک  یناهرب  رد  ییوگ  مهبم  عون  زا  يا  هطلاغم  اسب  هچ  هک  دهد  یم  ناشن 

تسا و هدشن  هدرب  راک  هب  ییانعم  کت  یموهفم  ناونع  هب  اجنیا  رد  رنه  یلو  تسین ، رنه  رنه ، هک  تسا  نیا  متفه ) دـنب   ) ناهرب هجیتن 
یم هک  یماگنه  موس  همدـقم  رد  .دوش  یمن  تباث  اجنیا  رد  زین  یقیقح  تریاغم  سپ  درادـن ، دوجو  اـجنیا  رد  یقیقح  یـضقانت  نوچ 

مییوگ و یم  نخـس  يرنه  هبرجت  هرابرد  دشاب ، زاب  عادبا ) شرتسگ و   ) نیداینب رییغت  ناکما  يور  رب  هک  تسا  رنه  يزیچ  اهنت  مییوگ 
( عادـبا شرتسگ و   ) نیداینب رییغت  یمئاد  ناکما  يور  رب  هک  صاخ  يرنه  رثا  کی  هراـبرد  هک  تسین  نآ  ینعم  هب  نشور  روط  هب  نیا 

.تسا رثا  نیا  هک  تسا  يزیچ  نامه  صخاش  يرنه  رثا  هک  ییوگب  تسا ، زاب 

فیرعت ار  رنه  ناوت  یم  مینک  یم  ضرف  هک  یماگنه  مجنپ  همدقم  رد  بخ ،
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هئارا يرنه  رثا  موـهفم  زا  يوهاـم  فـیرعت  ناوـت  یم  اـیآ  هک  تسا  نیا  اـم  ثحب  هصـالخ  مینز و  یم  فرح  يرنه  رثا  هراـبرد  درک ،
رگا یلو  دـنهد ، یم  تبـسن  دـندوب ، رنه  فیرعت  ددـصرد  هک  دوخ  فالخا  هب  هنوگ  نیا  اه  ینیاتـشگتیووئن  رگید ، ترابع  هب  درک ؟

دوجو متفه  دـنب  رد  یتریاـغم  چـیه  دـعاوق ، قباـطم  هک  دوـش  یم  نشور  میریگب ، رظن  رد  ناـهرب  نیا  رـسارس  رد  ار  تاحیـضوت  نیا 
موهفم مییوگب  هک  نیا  هن  و  دور _  یمن  رامـش  هب  ضقانت  هاگ  چـیه  تسین ، يرنه  هبرجت  يرنه ، رثا  کی  مییوگب  هکنیا  اریز  درادـن ؛

اب هراومه  میراذـگ ، یم  تواـفت  يرنه  راـثآ  ریغ  يرنه و  راـثآ  نیب  نآ  قبط  رب  هک  یطیارـش  .تسین  يرنه  هبرجت  موهفم  ناـمه  رنه 
، نیا رب  نوزفا  .تسا  توافتم  میوش ، یم  لئاق  توافت  نید  ملع و  لثم  اه  هبرجت  رگید  زا  يرنه  هبرجت  نایم  نآ ، قبط  رب  هک  یطیارش 

راثآ دروم  نیا  رد   ) مییوگ یم  هبرجت  اهنآ  هب  هک  ییایـشا  موهفم  هک  یلاحرد  دـشاب ، زاب  هبرجت  موهفم  مینک  ضرف  هک  درادـن  یلیلد 
.دشاب هتسب  يرنه ،)

هبرجت ندوب  زاب  موهفم  اـب  هک  دـیهدب  هزاـجا  دراد ؟ دوجو  یعقاو  یقطنم و  یـشقن  اـجنیا  رد  درادـنپ  یم  ینیاتـشنگتیووئن  کـی  ارچ 
يرنه رثا  تیعضو  نییعت ]  ] يارب زاین  دروم  طیارش  اب  لاح  .میـشاب  قفاوم  عادبا ) شرتسگ و   ) نیداینب تارییغت  ناکما  هب  تبـسن  يرنه 

نیا .مشاب  هتشاد  هراشا  يرنه  هبرجت  هب  هک  دهد  یم  انعم  ینامز  اهنت  شرتسگ ، رمتـسم  ناکما  زا  نخـس  میهد ؟ ماجنا  دیاب  يراک  هچ 
رییغت و رمتـسم  ناکما  هب  تبـسن  هملک  یعقاو  ینعم  هب  دـیاب  اهنآ  مییوگب  هدـش  لماک  يرنه  راثآ  هراـبرد  هک  تساـنعم  یب  لـمع  رد 

تـسا هابتـشا  هکنیا  مالک  هصالخ  .مینادب  لماک  میتسناوت  یم  ار  يرنه  راثآ  زا  يدودعم  رامـش  دوب ، هنوگ  نیا  رگا  .دـشاب  زاب  عادـبا 
هب تبسن  دیاب  لماک  يرنه  راثآ  مییوگب 
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زاب موهفم  ناهرب  نیاربانب ، دنریگ .) یم  لکش  یطیحم  دنیآرف  رد  هک  يرنه  راثآ  صاخ  دروم  رد  زج  هب   ) دنـشاب زاب  نیداینب  تارییغت 
نایم یقطنم  طابترا  کی  داـجیا  هب  تبـسن  دـیوگ و  یم  نخـس  مهبم  تسا ، لـماش  هک  يرنه  میهاـفم  هراـبرد  اریز  دـنام ؛ یم  ماـکان 

.تسا لفاغ  رگید  يوس  زا  يرنه  هبرجت  موهفم  وس و  کی  زا  رنه  فیرعت 

يارب یفاک  مزال و  طیارـش  ام  رگا  هک  دنـشاب  نارگن  کش  نیا  هدـنام  یقاب  هب  هجوت  اب  دـنکن و  عناق  ار  یخرب  دـیاش  ضقن  لـیلد  نیا 
هدرک عضو  دـنهد ، ماجنا  دـنناوت  یم  نادـنمرنه  هک  ياهراک  عاونا  رب  ار  يدودـح  یعون ، هب  تقیقح  رد  میدرک ، تسرد  يرنه  راثآ 

نیا رظنم  نیا  زا  مسینیاتـشنگتیووئن  .دـننک  هضرع  يرنه  هبرجت  ملاع  هب  دـنناوت  یم  اهنآ  هک  ییاه  يروآون  اـه و  هبرجت  عاونا  رب  .میا 
ندرک دودـحم  يارب  ینوناق  عضو  رد  یعـس  یتسردان ) تروص  هب   ) رنه فیرعت  اب  هفـسالف  هک  دزادـنا  یم  ام  لد  رد  ار  یمئاد  سرت 

یفیرعت ياه  هصخشم  زا  يرنه  راثآ  هکنیا  درادن ؟ دوجو  سرت  نیا  يارب  یلیلد  چیه  لصا  رد  یلو  دنتـسه ، نادنمرنه  تیلاعف  هزوح 
هرظتنمریغ و هناـقالخ ، يا  هویـش  هب  ار  طوبرم  طورـش  هک  دـیدج  يرنه  راـثآ  عادـبا  زا  عناـم  یقطنم ، تروص  هب  دنـشاب ، رادروـخرب 
هرظتنمریغ و ینیب  شیپ  لباقریغ  قیقحت  کی  يارب  یعنام  ملع ، زا  هدـننک  عناق  فیرعت  کی  .تسین  دـننک ، نایامن  ینیب  شیپ  لباقریغ 

.مینادب تسا ، يرنه  راثآ  مزالم  هک  يرما  ناونع  هب  میناوت  یمن  ار  مراهچ  همدقم  رگید ، ترابع  هب  .تسین  هناقالخ 

یـصاخ فیرعت  هرابرد  لکـشم  نیا  یلو  دمآ ، دـهاوخ  شیپ  لکـشم  دـشاب ، يرنه  هبرجت )  ) شیامزآ زا  عنام  رنه ، فیرعت  رگا  هتبلا 
دوب و دهاوخ  رظن  دروم 

ص:38

تالاقم هعومجم  رنه  www.Ghaemiyeh.comیتسیچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 173زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


دوجوم فیراعت  زا  يرایسب  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  یتسرد  يارب  لیلد  کی  .دوخ  يدوخ  هب  رنه  فیرعت  هدیا  فرـص  هب  طوبرم  هن 
يارب یبوخ  رایـسب  نییبت  رنه ، يداهن  هیرظن  لاثم ، يارب  .دـننک  یمن  حرط  يرنه  شیاـمزآ )  ) هبرجت يارب  یلقع  یعناـم  چـیه  رنه ، زا 

نایب دنتسه ، یفاک  لاح  نیع  رد  هک  مزال  طیارـش  بوچراچ  رد  فیرعت  نیا  .دراد  دنتـسه ، رنه  هدامآ » رـضاح و   » راثآ هکنیا  هیجوت 
ار يزیچ  ره  هک  ینادنمرنه  اب  دنک ، دییأت  رنه  ناونع  هب  ار  هدامآ » رضاح و   » يایشا هک  يا  هیرظن  ره  ینشور  روط  هب  یلو  تسا ، هدش 

.دیایبرد هدامآ » رضاح و   » رثا کی  تروص  هب  دناوت  یم  يزیچ  ره  اریز  دوب ؛ دهاوخ  گنهامه  دننک ، یم  هئارا  يرنه  رثا  ناونع  هب 

لباق عقاو  ملاع  رد  ناشدوخ  دـننامه  زا  يو ، رگید  رثا  هتفایزاب  ياهادـص  ای  پماشود و  زا  همـشچ »  » دـننام يا  هدامآ » رـضاح و   » رثا
ره سپ  دوش ، لماش  میناوتان ، اهنآ  صیخـشت  زا  هک  ار  يدراوم  لیبق  نیا  دناوتب  هک  دوش  ادـیپ  رنه  زا  یفیرعت  رگا  .دنتـسین  صیخـشت 

تیهام فیرعت  رگا  یلو  دـهدب ، تیهام  رییغت  يرنه  رثا  هب  تسرد ، یلیلد  هب  بسانم و  طیارـش  رد  اـت  تشاد  دـهاوخ  ناـکما  يزیچ 
رد یفاک  مزال و  طورـش  سپ  دشاب ،) رنه  دناوتب  هکلب  دشاب ، رنه  هکنیا  هن   ) دشاب رنه  دناوتب  یئیـش  ره  هک  دهد  هزاجا  رنه  زا  هناراگنا 

.تشاد دهاوخن  دنمرنه  تیلاعف  هرتسگ  رب  یتیدودحم  چیه  اه ، هیرظن  هنوگ  نیا 

، دشاب نآ  ندوب  رنه  زا  عنام  تسا _  رنه  زا  يا  هناراگنا  تیهام  فیرعت  هک  رنه _  يداهن  هیرظن  هک  تسین  یئیـش  چـیه  هکاج  نآ  زا 
ندوب زاب  اب  داضتم  لصا  رد  رنه  فیراعت  هک  تسا  مراهچ  همدقم  هرابرد  اه  ینیاتـشنگتیووئن  ياعدا  رب  ضقن  لاثم )  ) دهاش کی  نیا 

تارییغت هب  تبسن  يرنه  هبرجت 
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نیا روکذم ، فیرعت  یلو  تسا ، قداص  رنه  يداهن  هیرظن  هک  تسین  نآ  يانعم  هب  نیا  .تسا  هدش  هتخانش  یگزات ) عادبا و   ) نیداینب
طیارـش بوچراچ  رد  دناوت  یم  دـشاب ، يرنه  رثا  دراد  ناکما  هک  هچنآ  زا  يوهام  فیرعت  کی  هک  دـنک  یم  نشور  ار  یقطنم  هتکن 

دنناوت و یم  نادنمرنه  هچنآ  رب  هکنیا  نودب  دنک و  دودحم  ار  يرنه  عادبا  تیقالخ و  ورملق  هکنیا  نودب  دریگب ، لکش  یفاک  مزال و 
دیاب یفاک  مزال و  طورـش  هک  درک  لالدتـسا  هنوگ  نیا  ناوت  یم  خساپ  رد  دوجو ، نیا  اب  .دنک  عضو  ینوناق  دننیرفایب ، دـناوت  یمن  ای 

رثا کی  دـناوت  یم  هک  يزیچ  عون  رب  يدـح  چـیه  رگا  یتح  دـهد ، رارق  دـشاب ، يرنه  رثا  دـناوت  یم  هچنآ  يارب  ار  طیارـش  یـضعب » »
طورش تسخن ، دوش : هتفرگ  رظن  رد  هتکن  دنچ  اجنیا  رد  دیاب  .دوب  دهاوخن  یفاک  مزال و  طورش ، رگید  الا  دهدن و  رارق  دشاب ، يرنه 

هنوگ نامه  دهاوخب و  دیاب  یـسک  ره  هک  يردق  نآ  درادن _  تریاغم  عادـبا  شرتسگ و  يارب  هدرتسگ  لمع  يدازآ  اب  یفاک  مزال و 
دهاوخن زاب  ًالماک  موهفم  نیا  یلو  دـشاب ، زاب  ًالامتحا  يرنه ) هبرجت  ياـنعم  هب   ) رنه موهفم  هچرگا  مود ، .دـید  میهاوخ  يدوز  هب  هک 

هبرجت موهفم  هک  میـشاب  قفاوم  رگا  یتـح  اـهنیا ، همه  زا  سپ  .دـشاب  رنه  یلیلد  ره  هب  یناـمز و  ره  رد  دـناوت  یمن  يزیچ  ره  دوـب _ 
، دـشابن میمان ، یم  يرنه  هبرجت  هک  هچنآ  بسانم  دـنکن  هکنآ  میب  زا  شرتسگ  رییغت و  نیا  .تسا  زاب  شرتسگ  رییغت و  يور  رب  يرنه 

یمن میراد ، نهذ  رد  ام  هک  یتاعادـبا  شرتسگ و  رییغت و  رگید ، ترابع  هب  .دـشاب  هتـشاد  تبـسانم  زین  هدوب _  ًالبق  هک  هچنآ  اب  دـیاب 
.دشاب هجیتن  یب  لامک  مامت و  تروص  هب  دناوت 

يداهن و هیرظن  لثم  يا  هناراگنا  تیهام  فیراعت  يرنه  هبرجت  رد  هک  یشرتسگ  عون  نآ  اهنت  هک  مینک  لالدتـسا  میناوت  یم  نیاربانب ،
ریذپ شجنس  ياه  هیرظن 
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اریز تسین ؛ لکـشم  نیا  یلو  تسا ، هجیتن  نودب  هک  یمـسق  نآ  ضورفم  تاعادـبا  فرـص  زا : تسا  ترابع  دـنوش ، یم  نآ  زا  عنام 
زاب دازآ و  ردـق  نامه  دـشاب ، رنه  یتسرد ، لیلد  هب  دـناوت  یم  يزیچ  عون  ره  هک  هرازگ )  ) میمـصت نیا  هب  اـه  هیرظن  هنوگ  نیا  دـهعت 

ار يزیچ  ره  نادنمرنه  هک  دهد  یم  هزاجا  دنز و  یمن  همطل  نادنمرنه  هجوم  تیقالخ  هب  هلئسم  نیا  .دراد  راظتنا  یـسک  ره  هک  تسا 
هیپ زا  یتاعطق  دراد ، مکـش  رود  هب  ینیـشام  کیتسال  هک  يا  هروقنآ  زب  يرطباـج ...، ییاپارـس ، حارتسم  زا  دـننک ؛ هئارا  رنه  ناونع  هب 

هچ دـشاب ؟ رتزاب  ردـقچ  يرنه  هبرجت  موهفم  میراد  راظتنا  ام  .تسا  روانـش  لوناتم  رد  هک  اـه  هسوک  ندـب  زا  ییاـه  تمـسق  كوخ ،
؟ درامشب يرنه  رثا  کی  یهابتشا ، لیلد  هب  یتح  ار  يزیچ  ره  دهاوخ  یم  یسک 

یم رادروخرب  یقیقح  تیامح  کی  زا  دوش ، یم  هارمه  زاب  موهفم  ناـهرب  اـب  هک  یماـگنه  یگداوناـخ  تهابـش  درکیور  کـش ، یب 
دماـجنا یم  فیرعت  رد  يدوهـش  زیگنا  هسوسو  درکیور  هب  هک  ار  ییاـهاعدا  دـیاب  دوـب ، ریذـپانزیرگ  زاـب  موـهفم  ناـهرب  رگا  .دوـش 

، میریگب کمک  نآ  زا  رنه  يدـنب  هقبط  رد  اـم  هک  ینیزگیاـج  هار  هراـبرد  قیقحت  لاـبند  هب  ار  اـم  رذـگهر ، نیا  زا  دـنک و  فیعـضت 
ناهرب میدید ، هک  هنوگ  نامه  یلو  دور ، یم  رامش  هب  تاشرازگ  نیا  نیرتروهـشم  زا  هک  یگداوناخ  تهابـش  هویـش  دننام  دتـسرفب ،

لصأتسم یگداوناخ  تهابش  هویش  هک  دوش  یمن  ببس  هلئسم  دوجو ، نیا  اب  .دنام  یم  ناوتان  دوخ  تیرومأم  رد  ماجنارـس  زاب  موهفم 
اهنآ نیرت  مهم  .تسا  هویش  نیا  دوخ  هب  صتخم  هک  دراد  يرایسب  ياهزایتما  هویـش ، نیا  هک  درک  لالدتـسا  ناوت  یم  مه  زونه  دوش ؛

قرف رنه  ریغ  رنه و  نایم  هنوگچ  هکنیا  هرابرد  یشخب  تیاضر  حیضوت  هک  تسا  نیا 
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؟ تسا روط  نیمه  ًاعقاو  ایآ  یلو  دراد ، میراذگب ،

رنه نآ ، کمک  هب  میوش و  یم  لسوتم  نآ  هب  يرنه  راثآ  ییاسانش  هرابرد  ام  هک  يا  هویـش  یگداوناخ ، تهابـش  درکیور  هب  هجوت  اب 
تسا و هدـش  هتفگ  يرنه  رثا  اهنآ  هب  ًالبق  هک  يراثآ  نایم  هک  تسا  ییاه  تهابـش  ندرک  وجو  تسج  مینک ، یم  ادـج  رنه  ریغ  زا  ار 

یم زاغآ  هتـسجرب  راثآ  زا  ریذپ  فاطعنا  هعومجم  کی  رارقتـسا  اب  دـنیآرف  نیا  هک  تسا  نیا  قح  .دوش  یم  ققحم  دـیدج  ياهدزمان 
رگید يرنه  تیعـضو  هرابرد  ام  هعومجم ، نیا  يانبم  رب  .تسا  قفاوم  اهنآ  ندوب  يرنه  رثا  اب  دـیدرت  یب  یـسک  ره  هک  يراـثآ  دوش ؛

راثآ هتسجرب  هدش و  هتخانش  فالخا  زا  هک  میراد  يرنه  راثآ  زا  هعومجم  ام  يا ، هدش  ضرف  هظحل  رد  سپ  .میریگ  یم  میمصت  راثآ 
دوش یم  شرافس  ام  هب  میشاب ، مگردرس  دیدج  رثا  کی  تیعضو  هرابرد  ام  رـضاح ، هظحل  رد  رگا  .تسا  هدش  لیکـشت  هنومن  يرنه 
ياه تهابـش  زا  دیدج  يرنه  رثا  ایآ  هک  مینیبب  مینک و  هاگن  تسا ، ضورفم  اهنآ  ندوب  يرنه  رثا  هک  نیـشیپ  يرنه  راثآ  هندـب  هب  هک 

؟ دراد يا  هرهب  تسا ، دوجوم  یلعف  هدش  هتخانش  تیمسر  هب  يرنه  راثآ  هعومجم  رد  هک  يدراوم  هب  تبسن  یسوسحم 

هیبش سرت ، محرت و  ندرب  الاب  تیلباـق  رد  اـی  تسا و  هیبش  دوخ  لکـش  یـضیب  ییاور  راـتخاس  ندوب  اراد  رد  دـیدج  يرنه  رثا  دـیاش 
.تسا نوهتب  مهن  ینوفمس  هیبش  هوکش ، لالج و  رد  تسا و  هاشداپ  پیدا 

هچرگا مینک ، يدـنب  هقبط  يرنه  رثا  ناونع  هب  ار  دـیدج  يرنه  رثا  میریگ  یم  میمـصت  ام  دوش ، یم  دایز  اـه  تهابـش  نیا  هک  یناـمز 
هکلب تسا ، زاین  دروم  اجنیا  رد  تهابش  رادقم  هچ  دنک  نییعت  هک  درادن  دوجو  یتباث  يددع  كالم  چیه 
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ناتساد نیا  اب  گرزب  رایسب  لکـشم  کی  یلو  .مینک  یم  يرواد  لئاسم  همه  نتفرگ  رظن  رد  اب  میـشیدنا و  یم  اه  تهابـش  هرابرد  ام 
یهیدـب تقیقح  نیا  اریز  تسا ؛ مهبم )  ) لو لش و  یلیخ  تسا ، یکتم  نآ  رب  یگداوناخ  تهابـش  هویـش  هک  تهباـشم  موهفم  میراد ؛

رگا .دـنرگیدکی  هیبش  اه  هرایـس  هدرخ  نادـنمرنه و  لاـثم ، يارب  .تسا  يرگید  زیچ  ره  هیبش  اـه  هبنج  یخرب  رد  يزیچ  ره  هک  تسا 
، رگید ناشکهک  کی  زا  هناگیب  روتاربراک  کی  لاونم ، نیمه  هب  .دنتـسه  یکیزیف  ناـیعا  زا  ود  ره  نیا  هک  میریگب  رظن  رد  هنوگ  نیا 

هتـشاد تهابـش  مه  اـه  هبنج  زا  رگید  یخرب  رد  تسا  نکمم  هک  هنوـگ  ناـمه  هبنج  رد  لقادـح  يدور _  زا  مـهبم  هزاورد  رثا  هیبـش 
هب ام  رگا  نیا  رب  نوزفا  تشاد ، دـهاوخ  دوجو  ییاه  ههبـش  اه  هبنج  یخرب  رد  هتـسجرب  ياـه  هنومن  اـب  يدزماـنره  ناـیم  سپ  .دـشاب 
هب ًالبق  هک  يدراوم  يزیچ و  ره  نایم  هک  ییاه  تهابش  دادعت  سپ  مینک ، هجوت  دروم  هتـسجرب  ياه  هنومن  نآ  هدش  هتخانـش  فالخا 

تهابـش هویـش  نتفرگ  راـک  هب  اـب  اـم  هزورما  هجیتن  رد  .دـش  دـهاوخ  هفاـضا  يا  هدـنیازف  تروص  هب  تسا ، هدـش  هتفریذـپ  رنه  ناونع 
یلو دوب ، دـهاوخ  رنه  مییاـینرب ، راـک  نیا  زا  رتدوز  رگا  ادرف ) اـت   ) يزیچ ره  همه و  مینک  مـالعا  هک  دوب  میهاوخ  رداـق  یگداوناـخ ،

.تسا رنه  يدنب  هقبط  يارب  يا  هناروکروک  هویش  نیا  هک  تسا  نشور 

هتسجرب دراوم  زا  یگرزب  عونتم  هعومجم  اب  ام  .دنک  رورم  ماگ  هب  ماگ  ار  لالدتسا  دناوت  یم  دراد  کش  هجیتن  نیا  هرابرد  یسک  رگا 
راثآ فالخا  زا   ) یمود لسن  میناوت  یم  هعومجم  نآ  زا  .دنتـسه  ياه  یگژیو  يرایـسب  ياراد  اهنآ  زا  مادـک  ره  هک  مینک  یم  زاـغآ 
ياه یگژیو  اب  اه  یگژیو  نیا  زا  يدایز  رامـش  دنتـسه و  اراد  ار  يرایـسب  ياه  یگژیو  مه  اهنآ  هک  میهد  لیکـشت  هتـسجرب ) يرنه 

لسن
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هک میراد  ار  اه  یگژیو  زا  يرتشیب  رامـش  ام  نیاربانب ، .دنتوافتم  اه  یگژیو  نیا  زا  يرتشیب  ای  يواسم  رادقم  یلو  دراد ، تقباطم  لوا 
یگژیو زا  يدایز  دادـعت  نآ ، هجیتن  هک  ...و  مشـش  مجنپ ، مراهچ ، لسن  ات  روط  نیمه  .مینک و  هسیاقم  نامدوخ  فالخا  موس  لسن  اب 

نیا رد  تیاهن  رد  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  ناهج  رد  ینیع  یئیـش  هک  تسین  روصت  لباق  لصا  رد  رگید ، ترابع  هب  .تسا  نیعمان  ياه 
هک دـسر  یم  رظن  هب  تسا و  رنه  یگداوناخ ، تهابـش  هویـش  هب  هجوت  اب  يزیچ  ره  همه ، نیا  اـب  یلو  دـشاب ، هدیـسرن  تبث  هب  هلـسلس 

دیوگب یـسک  دیاش  یلو  دوش ، یم  هتفرگ  راک  هب  يدنب  هقبط  يارب  هک  يا  هیور  ره  لومـش  يارب  تسا  يا  هویـش  یگداوناخ  تهابش 
یم يرنه  رثا  ار  هدـش  ادـیپ  ياهادـص  لماش  هدـش ، ادـیپ  ایـشا  هدامآ ،» رـضاح و   » راثآ اـم  باـتک ، نیمه  لـالخ  رد  .دـینک  ربص  هک 
ایآ دشاب ؟ رنه  دناوت  یم  يزیچ  ره  هک  دشابن  زاس  لکشم  ًاعقاو  هلئـسم  نیا  يدنب ، هقبط  دنیآرف  يارب  تسا  نکمم  نیاربانب ، .میتسناد 

تقفاوم ریخ ! تقیقح  رد  میتفرگ ؟ يدج  رنه  ناونع  هب  ار  هدش  ادیپ  نایعا  و  هدامآ » رضاح و   » ایشا ام  هک  تسین  هلئسم  نیا  هجیتن  نیا 
دشاب و يرنه  رثا  کی  دناوت  یم  يزیچ  عون  ره  هک  تسا  لصا  نیا  لوبق  دشاب  رنه  دناوت  یم  هدامآ  رضاح و  ایـشا  هک  عوضوم  نیا  اب 
دشاب و يرنه  رثا  کی  يزیچ  ره  هک  دنک  یم  داجیا  یگداوناخ  تهابش  هویـش  هک  یلاحرد  تسا ، يرنه  رثا  کی  يزیچ  ره  هکنیا  هن 

يرنه رثا  ناونع  هب  ار  هناخراک  تخاس  یلومعم  يوراپ  کی  پماشود  رثا  هک  دـهدب  هزاجا  ام  هب  مود ، .تسا  رتریگارف  بتارم  هب  نیا 
هچنآ هب  رثا  نیا  .تسا  ندوب  کحضم  هناسانـشابیز  تفـص  ياراد  رگید  يایـشا  نایم  رد  اریز  تسا ؛ يرنه  رثا  کی  وراپ  نیا  .مینادب 

قافتا یخرب  يوراپ  زا  هدافتسا  نامز  رد  دناوت  یم 
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تهابش هویش  رگا  یلو  تسا ، يرنه  رثا  کی  ینـشور  لیالد  هب  هتـسکش » يوزاب  شیپاشیپ   » رثا .دراد  هراشا  ینامـسآ ) میرحت   ) دتفیب
بور فرب  يوراپ  ره  اریز  دوب ؛ دهاوخ  يرنه  رثا  يرگید  فرب  يوراپ  ره  هکلب  رثا ، اهنت  هن  سپ  میزادـنیب ، نایرج  هب  ار  یگداوناخ 
ناونع هب  یبور  فرب  يوراپ  ره  ییاسانـش  يارب  یتسرد  لیلد  نیا  انئمطم  یلو  دراد ، تهابـش  اه  نویلیم  پماشود  رثا  نیا  اب  يرگید 

یمن نایب  میدرک ، یقلت  رنه  ناونع  هب  ار  هتـسکش » يوزاـب  شیپاـشیپ   » رثا اـم  ارچ  هکنیا  لـیلد  یگداوناـخ  تهابـش  .تسین  يرنه  رثا 
« زاب رایسب  موهفم   » ای یگداوناخ  تهابـش  درکیور  نیاربانب ، .دنک  یم  هدامآ  تسا ، رنه »  » يزیچ ره  هکنیا  نایب  يارب  ار  هنیمز  و  دنک ،

یلامجا رایـسب  هیـضرف  کی  و  تسا » رنه  ییاسانـش  يارب  تیحالـص   » دـقاف ییاـهنت  هب  یگداوناـخ  تهابـش  سپ  .تسا  فدارتم  رنه 
هیبـش يرما  رد  يرگید  زیچ  ره  اـب  يزیچ  ره  اریز  تفرگ ؛ راـک  هب  يرنه  راـثآ  ییاسانـشزاب  يارب  ار  نآ  ناوـت  یمن  هک  تسا  یلک ) )

.دشاب هتشاد  دوجو  یگداوناخ  تهابـش  ینیزگ  ياج  يارب  يا  هتفر  هتـسش و  هار  هک  دینک  رکف  امـش  دیاش  دوجو ، نیا  اب  .دنرگیدکی 
.دشاب عون  کی  زا  اهنآ ) هب  قلعتم  هدش  هتخانشزاب  فالخا  و   ) هتسجرب ياه  هنومن  اهدزمان و  نایم  تهابش  دیاب  مییوگب ] هک  نیا  لثم  ]

، مینک مکح  يزیچ  ندوب  رنه  رب  نآ  هب  هجوت  اـب  میناوتب  هک  بساـنم  یتهابـش  ناونع  هب   Marterial object hood لاثم يارب 
طورش هدیا  هب  تشگزاب  زین  مزال  ياه  تهابـش  عاونا  هرابرد  تبحـص  هتبلا  .تسا  هدش  یقلت  شزرا  یب  .تسا ، هدش  یقلت  شزرا  یب 

، رگید نایب  هب  سپ  .دنک  یم  بانتجا  نآ  زا  یگداوناخ  تهابش  هک  تسا  يزیچ  نامه  ًاقیقد  نیا ، تسا و  يرنه  تیعـضو  يارب  مزال 
يرگید هار  دیاش  یلو  دراد ، تریاغم  یگداوناخ  تهابش  درکیور  هصخشم  اب  مزال  طورش  زا  تبحص 
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اهدزمان دشاب  زاین  هکنیا  ياج  هب  .دشاب  هتـشاد  دوجو  دوش ،» یم  لخاد  يزیچ  ره   » نآ يانبم  رب  هک  دـمآ  یپ  نیا  زا  ندـش  عنام  يارب 
لوبق دروم  ياه  هنومن  يرنه و  هتسجرب  ياه  هنومن  ياه  یگژیو  زا  ینالوط  یتسیل  دیهدب  هزاجا  دنشاب ، اراد  ار  یصاخ  ياه  یگژیو 

نآ هیبش  اه  هبنج  نیا  زا  یخرب  رد  يرنه  رثا  دزمان  رگا  هک  مینک  داهنـشیپ  سپـس  مینک ، میظنت  دنتـسه ، بسانم  مینک  یم  رکف  اـم  هک 
.دوب دهاوخ  رنه  تسا ، هدوب  دوجوم  هتشذگ  رد  هک  دشاب  يرنه  رثا 

ار ... d ای c ای b ای  a ،x ای دوب  دهاوخ  هلـصفنم  هیطرـش  هیـضق  تروص  هب  يرنه  بسانم  ياه  یگژیو  زا  ینالوط  یتسرهف  ام  تسیل 
هن اریز  دیآ ؛ یمرب  مزال  طورـش  لکـشم  سپ  زا  لح  هار  نیا  .تسا  رنه  « x  » سپ دشاب ، هتشاد  ار  ... d ای c ای  b ای  a ، x رگا .دراد 
اریز درک ؛ دهاوخن  ظفح  مه  ار  یگداوناخ  تهابـش  هویـش  حرط  نیا  یلو  دنتـسین ، اهرنه  همه  يارب  مزال  طورـش  ... c هن هن bو  aو 
یم رارق  ام  سرتسد  رد  يرنه  تیعضو  يارب  یفاک  طورش  زا  تسیل  کی  تشذگ ، هک  هچنآ  دننام  هلصفنم ، تافـص  زا  يا  هعومجم 
زین مزال  طورش  موهفم  اب  لباقت  رد  تسا ، یفاک  طورـش  موهفم  اب  لباقت  رد  هک  هنوگ  نامه  یگاوناخ  تهابـش  تیاور  عفادم  دهد و 

یگاوناـخ تهابـش  درکیور  یلـصا  هلئـسم  اـب  تسا ، يرنه  بساـنم  ياـه  یگژیو  لـماش  زین  تسیل  نیا  مـیظنت  نیارباـنب ، .دراد  رارق 
.دراد تریاغم 

هجیتن هک  دریگ  راک  هب  رادقم  نییعت  نودب  ار  تهابش  موهفم  دیاب  ای  .تسا  هدرک  ریگ  یهار  ود  رس  رب  یگداوناخ  تهابـش  لدم  سپ 
تیعـضو يارب  بسانم  هک  ار  ییاه  تهابـش  عون  دـیاب  دـنک ، در  ار  هجیتن  نیا  هکنیا  يارب  ای  تسا و  رنه  يزیچ  ره  هک  تسا  نیا  نآ 

رد هک  دنک  دودحم  تسا ، يرنه 
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هرابود هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  هک  تسا  هتفرگ  راک  هب  دوخ  لدم  رد  ار  طرـش  ود  ره  ای  یفاک و  ای  مزال و  طورـش  هرابود  نآ ، هجیتن 
هب دیاب  ای  تسا و  رنه  يزیچ  ره  هک  تسا  نیا  مزلتسم  ای  یگداوناخ  تهابش  درکیور  رگید ، ترابع  هب  .میا  هتشگزاب  فیرعت  لکشم 
دنک يرود  رگید  ینیزگ  ياج  حرط  زا  ات  دیازفیب  حرط  نیا  هب  ار  طورـش  ای  درادرب و  تسد  رنه  ریغ  زا  رنه  ندرک  ادج  هدیا  زا  یلک 

طرـش ار  نآ  ناوت  یم  هک  فیرعت  رد  درکیور  یعون  هکلب  .دوـب  دـهاوخن  یگداوناـخ  تهابـش  رگید  درکیور  نیا  ضرف ، نیا  اـب  هک 
.تسا هدوبن  قفوم  هداد  هک  يا  هدـعو  رد  یگداوناخ  تهابـش  دـشاب ، هک  اـه  هار  نیا  زا  مادـک  ره  .دـیآ  یم  دوجو  هب  تسناد  روحم 

ریثأت تحت  هدننک  عناق  هیرظن  کی  ناونع  هب  ار  هفـسالف  زا  يرایـسب  دـش ، رهاظ  ههد 1950  رد  مسینیاتـشنگتیووئن  هیرظن  هک  یماگنه 
دش راکـشآ  هیرظن  نیا  تالاکـشا  نامز ، تشذگ  اب  یلو  تسویپ ، عوقو  هب  رنه  فیرعت  يارب  شالت  رد  یعقاو  قیلعت  کی  داد و  رارق 

تروص هب  رنه  فیرعت  حرط  هب  داـمتعا  .داـهن  شیازفا  ور  یگداوناـخ  تهابـش  هویـش  زاـب و  موهفم  ناـهرب  هراـبرد  ییاـه  شـسرپ  و 
.دش يریگ  یپ  يرتشیب  باتش  اب  درکیور  نیا  رگید  راب  کی  .م  .م و 1980 ههد 1970 رد  دش و  ءایحا  یجیردت 
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رنه فیرعت  ياه  شلاچ 

هراشا

رنه فیرعت  ياه  شلاچ 

سیوید نویتسا 

یماح دمحم  نادرگرب :

نآ زا  دوصقم  فیرعت و 

نآ زا  دوصقم  فیرعت و 

رد هک  يدراوم  همه  ندرمـشرب  اـه ، لاـثم  هب  هراـشا  هنومن ، يارب  .دریگب  دوخ  هب  یعونتم  ياـه  لکـش  دـناوت  یم  ندرک  فـیرعت  رما 
فیرعت زا  یـصاخ  عون  .دش  دهاوخ  هدرب  راک  هب  یحالطـصا  هنوگچ  هکنیا  عضو  ای  دـنوش  یم  عقاو  حالطـصا  کی  تحت  یعوضوم 

زا یقیقح  فیرعت  .دراد  یـصاخ  تردق  یلیلحت ، يرازبا  هلزنم  هب  تسا ، هدش  هدناوخ   (2)« یقیقح  » ای  (1)« یتاذ  » فیرعت یهاگ  هک 
اراد ار  اه  یگژیو  نآ  ماـمت  اـه ، « فلا  » همه هک  يا  هنوگ  هب  دـنک ؛ یم  ییاسانـش  ار  اـه  یگژیو  زا  يا  هعومجم  فلا ،»  » ًـالثم يزیچ 

.دنشاب یم  اراد  ار  اه  یگژیو  تافص و  زا  هعومجم  نآ  اه ، « فلا  » اهنت دنهد و  یم  لیکشت  ار  يا  هعومجم  هک  ییاه  یگژیو  دنـشاب ؛
هک ار  اه  یگژیو  زا  یهورگ  یقیقح ، فیرعت  کی 
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کی مادـک  اـه ، یگژیو  زا  یهورگ  ناونع  هب  هک  دـنک  یم  صخـشم  زین  نّیعم و  تسا ، مزـال  زیچ  کـی  ندوب  فلا »  » يارب مادـکره 
، دنراد ًاکرتشم  اه  « فلا  » طقف اه و  « فلا  » هک ار  ییاهزیچ  فلا ،»  » فیرعت رگید ، ترابع  هب  .تسا  یفاک  زیچ  کی  ندوب  فلا »  » يارب

هـس تروص ، نیا  رد  .تسا  هدرکن  جاودزا  هرابود  هداد و  تسد  زا  ار  شرهوش  هک  تسا  ینز  هویب ، هنومن ، يارب  .دنک  یم  صخـشم 
.تسا یفاک  صخش  کی  ندوب  هویب  يارب  مه ، اب  هک  دراد  دوجو  مزال  طرش 

ییاسانش و ار  اه  « فلا  » دشاب رداق  تسا  نکمم  صخش  کی  یهاگ  .تفرگ  رظن  رد  ار  يرایسب  ياه  هتکن  دیاب  گنرد  یب  اجنیا ، رد 
هجیتن رد  يدرف  تسا  نکمم  هنومن ، يارب  .دزاس  یم  فلا »  » ار ءیش  يزیچ  هچ  دنک  فیرعت  دشاب  رداق  هکنآ  یب  دنک ، هراشا  اهنآ  هب 

، ملع هـکنآ  زا  رت  شیپ  رایـسب  ار  بآ  دنتـسناوت  یم  مدرم  دـبای ؛ یلک  طلـست  حرطم ، یموـهفم  رب  هژیو ، دراوـم  زا  یفیط  اـب  ییانـشآ 
فیرعت اه  « فلا  » هنوگچ دناد  یم  هک  یـسک  لباقم ، رد  دننک و  ییاسانـش  تیقفوم  اب  دزاس ، شاف  ار  نآ  نیداینب  یلوکلوم  نامتخاس 

رد یتح  تخـس و  دراوم  رد  میرذگب _  هکنیا  زا  ای _  ینیبانیب  تیعـضو  کی  رد  فیرعت  نآ  اب  دشابن  رداق  تسا  نکمم  دـنوش ، یم 
تسا ساط  یـصخش  مناد  یم  نم  لاثم ، يارب  .دهد  نایاپ  يریگرد  نودب  يا  هویـش  هب  ار  ییاوعد  یلومعم ، يدراوم  فیرعت  کمک 
ساط هک  متسین  نئمطم  صاخ  صخش  کی  هرابرد  مه  زونه  هک  یلاح  رد  دشاب ، یم  وم  نودب  وا  رـس  تسوپ  زا  یـشخب  ای  مامت  هک 

دوش یم  هداد  صیخشت  دننام  رپس  ياه  گرب  هلیسو  هب  هک  تسا  ناهایگ  زا  يا  هنوگ   (1) «، ییابع گرب   » مینادب تسا  نکمم  دشاب و 
گرب  » کی فیرعت  هب  رداق  دوجو ، نیا  اب  و 

ص:49

.Aspidistras.3 - 1
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ارچ هنوگچ و  هکنیا  هرابرد  يا  هتکن   (1) «، ءیـش کی  یتاذ  فیرعت   » هک تسین  يزاین  هصالخ ، .متـسین  هملک  قیقد  يانعم  هب  ییابع »
رد یمهم  شقن  ات  دـنا  هدرک  عادـبا  اه  ناسنا  هک  يدراوم  فیرعت  رد  یتح  رما  نیا  .دزاـس  راکـشآ  ار  تسا  مهم  اـم  يارب  ءیـش  نآ 

نازیم رثکادح  زا  زواجت  هب  ندنار ، زاجم  ریغ  تعرـس  اب  ینوناق ، رظن  زا  هنومن ، يارب  .تسا  قداص  دنک ، افیا  اهنآ  یعامتجا  یگدـنز 
نینچ میهد  یم  تیمها  اـم  ارچ  هـکنیا  هراـبرد  فـیرعت  نـیا  یلو  تـسا ، هدـش  فـیرعت  نـّیعم ، يریـسم  يارب  هدـش  نـییعت  يورـشیپ 

تاظحالم نیا  .دیوگ  یمن  يزیچ  میوش ، بلج  دشُک ،» یم  تعرـس   » دننام ییاهراعـش  هب  هکنیا  ای  مینک  لامعا  ار  ییاه  تیدودـحم 
کی زا  دـح  زا  شیب  راـظتنا  دـنزاس ؛ یم  ناـشنرطاخ  هکلب  دنتـسه ، روآ  لـالم  اـی  هدـیاف  یب  هشیمه  فیراـعت  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب 

«، تسا دیفس  فرب   » هیضق لاثم  يارب  نآ ، ساسارب  هک  قدص _  هرابرد  تقیقح  يروئت  لوق  لقن  رگا  .دشاب  هابتشا  دناوت  یم  فیرعت 
کی تقباطم  هار  زا  هچنآ  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  اسب  هچ  تسا ، هدـننک  سویأم  دـشاب _  دیفـس  فرب  هک  یناـمز  اـهنت  تسا ، قداـص 

.دروآ تسد  هب  ءیش  نآ  فیرعت  هلیسو  هب  ناوت  یم  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رتشیب  رایسب  دیآ ، یم  تسد  هب  عقاو  اب  ءیش 

رنه هیلوا  فیراعت 

رنه هیلوا  فیراعت 

يا هلیسو   (4) (، 1955 نوطالفا /   ) (3) تاکاحم ای   (2) دیلقت ناونع  هب  تسا : هدش  فیرعت  ینوگانوگ  ياه  شور  هب  رنه  هتـشذگ ، رد 
 / يوتسلوت  ) (5) تاساسحا لاقتنا  يارب 

ص:50

.A thing defining essence - 1
Imitatio - 2

.Transmission of feeling - 3
.تسا هدمآ  هلاقم  عبانم  تسرهف  رد  هدش و  دانتسا  نآ  هب  نتم  رد  هک  تسا  نآ  راشتنا  لاس  باتک و  مان  هدمآ ، زتنارپ  رد  هچنآ  - 4

Transmission of feeling - 5
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ناونع هب  فیراعت  نیا  تواضق ، ماـقم  رد  (. 1914 لب /   ) (2) راد اـنعم  مرف  ناونع  هب  و  ( 1920 هچورک /   ) (1) يدوهش نایب  (، 1995
يرنه راـثآ  همه  هک  یگژیو  کـی  تبث  هار  زا  . 1 دوب : دهاوخ  صقان  هویـش ، ود  هب  رنه  فیرعت  .دنتـسین  شریذـپ  لباق  یتاذ  فیراعت 

ياه هیرظن  دسر  یم  رظن  هب  .دنتسین  يرنه  راثآ  هب  رصحنم  هک  اه  یگژیو  زا  يا  هعومجم  ییاسانش  هلیسو  هب  ای  . 2 دنشابن ؛ نآ  دحاو 
ای دیلقت  اهنآ  .دنتسه   (3) یعازتنا یشاقن ، یقیسوم و  رد  يرنه  راثآ  یخرب  .دنا  هدش  ور  هبور  تسکـش  اب  هویـش  ود  ره  رد  هدش  نایب 

دقاف رگید  یخرب  هک  یلاح  رد  دنزرو ، یم  بانتجا  ساسحا  نایب  زا  دمع  هب  يرنه  راثآ  یخرب  .دـننک  یمن  يرگید  زیچ  زا  تاکاحم 
ياه سکع  .دنتـسین  يرنه  راثآ  ِصاخ  دـنا ، هدـش  داهنـشیپ  فِّرعم  ناونع  هب  هک  ییاه  یگژیو  نیا ، رب  نوزفا  .دنتـسه  راد  اـنعم  مرف 

.دنتسین يرنه  راثآ  یلو  دنشک ، یم  ریوصت  هب  اه  سکع  هک  تسا  يرادید  ياه  هعومجم  زا  يدیلقت  هتفه ، رخآ  تالیطعت  رد  يروف 
هب ار  يرادانعم  مرف  ای  دنتسه  دوخ  ناگدنروآدیدپ  تاساسحا  يدوهش  نایب  ای  دننک  یم  لقتنم  ار  ساسحا  هک  ییاهزیچ  زا  يرایـسب 

ییارـس هحون  دنتـسه ، قفوم  ساسحا  نتخیگنارب  نداد و  لاقتنا  رد  اه  یهگآ  هنومن ، يارب  .دنتـسین  يرنه  راثآ  دنراذگ ، یم  شیامن 
هب نآ ، قبط  رب  تفاسم _  نییعت  رد  یگدننار _  ییامنهار و  میالع  هک  یمظن  دشاب و  هودـنا  زا  يدوهـش  نایب  کی  دـناوت  یم  ندرک 

یلو دنراذگ ، یم  شیامن  هب  ار  يرادانعم  مرف  دنریگ ، یم  رارق  رگیدکی  لابند 

ص:51

.Intuitive expression - 1
.Significant from.6 - 2

.Abstract - 3
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.دنیآ یمن  رامش  هب  رنه  مادک  چیه 

ناوت یم  دوش ، شـسرپ  یعازتنا  یـشاقن  یقیـسوم و  ندوب  راد  انعم  زا  رگا  هنومن ، يارب  .دشابن  ینتفریذپ  ییاه  ضارتعا  نینچ  دـیاش 
ار ام  تایبرجت  هیور  ییانبریز ، ياهراتخاس  اهوگلا و  زا  دیلقت  اهنآ  هکنیا  ای  دننک  یم  دیلقت  ار ، تاساسحا  اهنآ  هک  دروآ  لیلد  نینچ 

ناماگشیپ تقیقحرد ، .دوب  دهاوخن  ناسآ  دنا ، هدش  ور  هبور  نآ  اب  اه  هیرظن  نیا  هک  یتالکشم  همه  لح  هچرگا  .دنهد  یم  لیکـشت 
هاگدید نیا  هئارا  زا  اهنآ  فده  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  نیا  دنا و  هتـشادن  لیامت  یتاعوضوم  نینچ  يریگ  یپ  هب  بلغا  فیراعت  نیا 
هدیـشوک لباقم  رد  هکلب  تسا ، هدوبن  دراذـگب ، شیامن  هب  ار  يرنه  راثآ  اهنت  يرنه و  راثآ  همه  هک  یتاذ  صیخـشت  يارب  شالت  اه ،

ياه یگژیو  هب  نداد  هجوت  کیکفت و  ددصرد  ای  دنـشاب و  هنوگچ  دیاب  يرنه  راثآ  هک  هکنیا  رب  ینبم  دـنهد  هئارا  ییاه  كالم  دـنا 
.دنا هدوب  يرنه  ياه  مرف  ای  يرنه و  راثآ  دنمشزرا  ای  مهم  زراب ، ینومضم ، زیامتم ،

؟ تسا نکممان  رنه  فیرعت  ایآ 

؟ تسا نکممان  رنه  فیرعت  ایآ 

(1) ستیاو سیروم  تسا ؟ فیرعت  لباق  رنه  ایآ  هک  دـنک  روطخ  نهذ  هب  شـسرپ  نیا  تسا  نکمم  یتّنـس ، ياهدرکیور  تسکـش  اب 
اب هن  دـنا و  هدروخ  دـنویپ  مه  هب   (2)، یگداوناخ ياه  تهابـش  زا  هتـشر  کی  ببـس  هب  يرنه ، راثآ  هک  دـنک  یم  لالدتـسا  ( 1956)

هب یتاذ )  ) یقیقح فیرعت  هلیسو  هب  هک  تاذ  یعون  کمک 

ص:52

Morris Weitz - 1
Family aesemblances - 2
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هتفرگ رظن  رد  يا  هنوگ  هب  دناوت  یم  ای  دراد  تهابش  يرگید  زیچ  ره  اب  يزیچ  ره  هک  تسا  نیا  اعدا  نیا  لکـشم  .تسا  هدمآ  تسد 
ستیاو .دهد  حیضوت  ار  یموهفم  چیه  تیمامت  تدحو و  دناوت  یمن  اه  تهابـش  هب  دانتـسا  نیاربانب ، .دشاب  هتـشاد  تهابـش  هک  دوش 

هک تسا  نآ  زا  یکاح  رما  نیا  دنور و  یم  راک  هب  ریذپانرییغت  هتـسب و  میهافم  يارب  طقف  اه  فیرعت  هک  دـنک  یم  يراشفاپ  نینچمه 
ییاهاذـغ عون  .تسین  هدـننک  عناق  زین  رظنراهظا  نیا  .دوش  فیرعت  شندوب  ینیب  شیپ  لباقریغ  رییغت و  یگژیو  ود  اـب  دـناوت  یمن  رنه 

یم رییغت  هچنآ  یلو  دوش ؛ یم  هدوزفا  نآ  هب  دـیدج  يداعریغ و  يدراوم  یهاگ  دـبای و  یم  شرتسگ  ما ، هدروخ  لاـح  هب  اـت  نم  هک 
زا يرایسب  هک  دشاب  رنه  ریذپانرییغت  رهوج  هجیتن  ای  شقن  دناوت  یم  نیا  .نآ  فیرعت  ياه  هصخشم  هن  تسا و  عون  نآ  ياضعا  دنک ،

چیه میرگن ، یم  يرنه  راثآ  هب  هک  ینامز  دنک  یم  دیکأت  ستیاو  .دنشاب   (1) عیدب اه  هبنج  یخرب  رد  ات  دنا  هدش  قلخ  نآ  ياه  هنومن 
، دوش یم  هجیتن  هلئـسم  نیا  زا  هچنآ  یلو  تسا ، ستیاو  اب  قح  هراـب  نیا  رد  .میباـی  یمن  يرنه  ياـهراک  همه  يارب  یکرتشم  یگژیو 

یبسن كرد و  لباقریغ  فیرعت ،  (2) صاوخ هک  دوش  یم  تباث  عوضوم  نیا  ًاحیجرت  هکلب  تسا ، فیرعت  لباقریغ  رنه  هک  تسین  نیا 
.دنتسه

هتفر ههاریب  هب  دنک ، فیرعت  یتخانـش  ییابیز  صاوخ  ساسارب  ار  رنه  دشوک  یم  هک  یتّنـس  دـشاب ، تسرد  هظحالم  نیرخآ  نیا  رگا 
هدمآ و تسد  هب  رثا  دوخ  زا  هک  ییاه  یگژیو  هباثم  هب  یتخانش  ییابیز  صاوخ  نیا  هک  یلاح  رد  تسا ،

ص:53

Original - 1
(. تسا دارم  نآ  یقطنم  يانعم   ) هصاخ عمج  - 2
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زا نتفرگ  هلـصاف  رب  ینتبم  يا  هناسانـش  ناور  بسانم  شرگن  دشاب و  هتـشاد  قوذ  رظان  صخـش  هک  ینامز  ات  دنا و  هدش  روصت  قلطم 
.دنتسه كرد  لباق  دنک ، ذاختا  رظن 

دعب هب  ههد 1690  زا  فیراعت 

دعب هب  ههد 1690  زا  فیراعت 

یم ییاسانـش  رنه  تیهام  يارب  یتاذ  رما  هلزنم  هب  ار  يا  هدـیچیپ  یبسن  صاوخ  متـسیب ، نرق  رخاوا  رد  هدـش  داهنـشیپ  فیراـعت  رتشیب 
یم لالدتسا  اهارگدرکراک  .دنوش  یم  میـسقت   (2) يا هیور  (1) و  يدرکراک هب  ریخا  فیراعت  بسانم ، يدنب  هتـسد  کی  رد  .دـننک 

نیمأت يارب  رنه  هک  یفدـه  هب  ندیـسر  رد  هک  تسا  يرنه  رثا  يزیچ  اهنت  تسا و  هدـش  یحارط  يدوصقم  نیمأت  يارب  رنه  هک  دـننک 
رظن فالتخا  رنه ، فدـه  هب  تبـسن  لمع ، رد  اهارگدرکراک  دور  یم  راـظتنا  هک  هنوگ  ناـمه  .دـشاب  قفوم  تسا ، هدـش  یحارط  نآ 

، لباقم رد  .تسا  شخب  تذل  یتخانـشابیز  هبرجت  کی  نیمأت  رنه ، درکراک  هک  دننک  یم  داهنـشیپ  یکرتشم  یـشم  طخ  یلو  دـنراد ،
هکنیا زا  رظن  فرص  دشاب ، هدش  هتخاس  روخ  رد  يا  هدعاق  ای  هویش و  قبط  رب  هک  تسا  يرنه  رثا  يزیچ  اهنت  هک  دندقتعم  اهارگ  هیور 

هک دـهد  یم  ناشن  رنه  بقاعتم  خـیرات  یلو  دـشاب ، يدرکراک  زاـغآ  رد  تسا  نکمم  رنه  .دـنک  یم  نیمأـت  ار  رنه  زا  فدـه  رادـقم 
یعامتجا يدرف و  ياـهدرکراک  یـصوصخ ، تیکلاـم  موهفم  لاونم ، نیمه  رب   ) .دـنک یم  لـمع  ارگ  هیور  يا  هنوگ  هب  رنه [  [ موهفم

هچ ار و  يزیچ  هچ  یسک  هچ  دننک  یم  نییعت  هک  تسا  یفرع  یصخشریغ و  ياه  هیور  نیا  شیب  مک و  یلو  دراد ، یمهم 

ص:54

.Functional - 1
.Procedural - 2
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(. تسا کلام  عقوم 

ای يرنه ، رثا  کـی  تسارگدرکراـک : فیرعت  کـی  تسا ، هدـش  هئارا  ( 1982  ) (1)« یلزدریب .یـس  ورنوم   » هلیـسو هب  هک  دـعب  هیرظن 
یگژیو ظاحل  هب  یتخانـشابیز  دنمـشزرا  هبرجت  کی  ندروآ  مهارف  دعتـسم  اـت  تسا  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  هک  تسا  یطیارـش  قیـسنت 

يدنم بیترت  زا  یعون  ای  هقبط  هب  هک  تسا  یـشیارآ )  ) یبیترت یقافتا ، يا  هنوگ  هب  ای  دشاب و  دراد ، هک  يا  هتـسجرب  هناسانـش  ییابیز 
، ییارگدرکراک هک  یلاح  رد  دـشاب ، هتـشاد  ار  تیلباق  نیا  اـت  تسا  هدـش  دـصق  صاـخ  يا  هنوگ  هب  عون  اـی  هقبط  نآ  هک  دراد  قلعت 

کی زا  لاثم  نیرتروهـشم  .دنا  یـشزراریغ  یفیـصوت و  یلک  هب  اهارگ  هیور  فیراعت  .دـهد  یم  نآ  تیهام  هب  ار  رنه  یـساسا  شزرا 
لوا فیرعت  رد  ( 1974 یکید /   ) وا .تسا  هدش  داهنشیپ   (3)« یکید جرُج   » هلیسو هب  هک  تسا   (2)« يداهن  » تیاور يا ، هیور  فیرعت 

هک ییاه  هبنج  زا  يا  هعومجم  مود ، دشاب ، عونصم  ءیـش  کی  تسخن ، دنک : یم  لیلحت  طرـش  ود  رب  ینتبم  ار  يرنه  رثا  کی  دوخ ،
هدـش اطعا  نآ  هب  دـننک ، یم  لمع  رنه  ملاع  زا  یگدـنیامن  هب  هک  يدارفا  ای  درف  هلیـسو  هب  یـسررب  يارب  يدزمان  تینأش  نآ ، قبط  رب 

، دوب هدش  داهنشیپ  .م  لاس 1984 رد  دایز و  مک و  یکید  هلیـسو  هب  هک  یفیرعت  رد  رتشیب  نامز  نآ  اـت  رنه  یعاـمتجا  تیهاـم  .دـشاب 
، مود دنک ، یم  تکراشم  يرنه  رثا  کی  تخاس  رد  یهاگآ  اب  هک  تسا  یـسک  دنمرنه  کی  تسخن ، تفرگ : یم  رارق  دـیکأت  دروم 

دارفا هعومجم  ناگمه ، موس ، تسا ، هدش  قلخ  یناگمه  رنه  ملاع  کی  هب  هئارا  يارب  هک  تسا  عونـصم  ءیـش  یعون  يرنه ، رثا  کی 
ار یعوضوم  دنا  هدامآ  يا  هزادنا  ات  هک  دنیوگ  یم  ار  يرنه [ ملاع  رد   [ وضع
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، يرنه ملاـع  ماـظن  هصـالخ  مجنپ و  تسا ، رنه  ملاـع  ياـه  ماـظن  لـک  رنه ، ملاـع  مراـهچ ، دـنمهفب ، تسا ، هدـش  هئارا  اـهنآ  هـب  هـک 
.تسا یناگمه  رنه  ملاع  هب  دنمرنه  هلیسو  هب  يرنه  رثا  کی  هئارا  يارب  یبوچراهچ 

، نادـنمرنه فادـها  يرنه ، راثآ  ثاریم  ریغتم ، يرنه  ياه  ّتنـس  اه و  هویـش  زا  هک  تسا  یعامتجا  یخیرات و  يا  هنیمز  رنه ،» ملاـع  »
هک دوش  یم  روصت  ًالومعم  تسا و  يرود  یکید  ریخا  فیرعت  هک  دوش  یم  هظحالم  .تسا  هدش  لیکشت  هریغ  نادقتنم و  ياه  هتشون 

.دناد یم  رنه  ریغتم  تیهام  زا  تسرد  ساکعنا  کی  هلزنم  هب  ار  رود  نیا  وا  یلو  تسا ؛ هابتشا  فیرعت  کی  رد  هلئسم  نیا 

کی ساسارب  ار  مادـک  ره  نم  .دـنوش  ضرف  رگیدـکی  لباقم  رد  ارگ  هیور  ارگدرکراک و  ياهدرکیور  تسین  مزـال  رنه  فیرعت  رد 
رثا يزیچ  هک  تفگ  هنوگ  نیا  ناوت  یم  یلو  ما ، هدرک  فیصوت  تسا ، هدش  یم  یقلت  یـساسا  فیراعت ، نیا  رد  هک  يرورـض  طرش 

، اه تداع  هک   (1) دراگناوآ ياهرنه  زا  يرایـسب  دوجو ، نیا  اب  .دـنک  نیمأت  ار  يا  هیور  يدرکراک و  ياضتقا  ود  ره  هک  تسا  يرنه 
درکیور ود  ره  دـنریگ ، یم  راـک  هب  ینتـشاد  تسود  هناسانـشابیز  راـثآ  زا  یلـسن  اـب  تفلاـخم  رد  ار  يرنه  ياـه  ّتنـس  اـه و  هوـیش 

لسرام  (2) هدامآ رـضاح و  يرنه  راثآ  دننام  ییاهراک  هکنیا  يارب  لیلد  کی  .دنهد  یم  رارق  راشف  تحت  ار  ارگ  هیور  ارگدرکراک و 
تیهام هرابرد  اـم  راد  هشیر  تاروصت  قیمع ، يا  هنوگ  هب  اـهنآ  هک  تسا  نیا  تسا ، لدـج  ثحب و  دروم  یلاـجنج  نینچ   (3) ناشود

نایب یلیلد  دنا ، هدش  هتفریذپ  رنه  ناونع  هب  اهنآ  ارچ  هک  هلئسم  نیا  يارب  میهاوخب  رگا  .دنا  هدیـشک  شلاچ  هب  ار  نآ  زا  ضرغ  رنه و 
اب راثآ  نیا  هک  دشاب  نیا  دناوت  یم  لیلد  کی  مینک ،
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يرنه ياهراک  رگید  دادـتما  رد  قلخ و  روهـشم ، دـنمرنه  کی  هلیـسو  هب  اهنآ  هنومن ، يارب  .دـنراد  قباطت  يداهن »  » هیرظن تاـئاضتقا 
.هریغ دنا و  هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  يرنه  ناناد  خیرات  هلیسو  هب  دنا و  هدش  هئارا 

همه هلیـسو  هب  هوقلاب  هک  ریگارف  ای  دحاو  درکراک  کی  میناوتب  هک  تسا  لکـشم  دهد : خساپ  اه  ضارتعا  نیا  هب  دیاب  ییارگدرکراک 
ار اهنآ  ناوتب  هک  دنـشاب  قفوم  يا  هزادنا  هب  هنایارگدرکراک  هیرظن  يانبم  رب  يرنه  راثآ  همه  رگا  .مینک  ادـیپ  دوش ، نیمأت  يرنه  راثآ 

.دوب دهاوخن  ریذپ  هیجوت  دب  یلیخ  يرنه  راثآ  دوجو  درک ، یقلت  يرنه  ناونع  هب 

رنه ناونع  هب  هدرتسگ  يا  هنوگ  هب  اهنآ  رتشیب  دنتـسه و  باذـج  یفـسلف  ظاحل  زا  هک  راثآ  زا  يرایـسب  نتـشاذگ  رانک  رد  هیرظن  نیا 
هظفاحم یـشیارگ  دنا ،) هدیـشک  شلاچ  هب  تسا ، هدـش  یم  یقلت  دنمـشزرا  ناشفالـسا  هرابرد  هک  ار  هچنآ  هچرگا   ) دـنوش یم  یقلت 
درکراـک ربارب  رد  دور  یم  راـظتنا  اراکـشآ  هـک  ار  يراـثآ  ییارگدرکراـک ، رب  ینتبم  فـیرعت  نـیا ، رب  نوزفا  .تـسا  هتـشاد  هناراـک 

رتشیب دیناد ، یم  هک  هنوگ  نامه  هتبلا  دریگ و  یمنرب  رد  دنشاب ، هتشاد  یـشزومآ  ای  یتافیرـشت و  یعامتجا ، يدرکراک  یتخانـشابیز ،
.درادن یتخانشابیز  يدرکراک  هماع ، دنسپدروم  رنه  یبرغریغ و  ياهرنه 

نیناوق و زا  يراتخاس  ات  دشاب  هدش  هنیداهن  یفاک  هزادنا  هب  رنه  ملاع  هک  دسر  یمن  رظن  هب  تسور : هبور  اهداقتنا  نیا  اب  ییارگ  هیور 
رتشیب دیکأت  رگا  دوش و  یم  اطعا  نادب  رنه  یعامتجا  تلزنم  هنوگچ  دهد  حیضوت  دناوتب  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  حالـص [ يذ   [ عجارم

یعامتجا ياه  هویـش  اـیآ  هک  تسین  نشور  وا ، تیحالـص  يداـهن و  شقن  يور  رب  اـت  تسا  هتفرگ  رارق  دـنمرنه  شناد  تراـهم و  رب 
ياه تیلاعف  هب  هیبش  رهاظ  رد  یتالوصحم  زا  ار  يرنه  راثآ  يزیچ  هچ  دنهد  ناشن  ات  دنتسه  زیامتم  یفاک  هزادنا  هب  رنه  ندروآ  دیدپ 

راثآ نتخانش  تیمسر  هب  رد  اهارگ  هیور  نیا ، رب  نوزفا  دنک ؟ یم  زیمامتم  یگنهرف 

ظ.ب 04/02/1397  5711:39
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لگ دـننام  دـنا ، هدـش  هتخاس  رنه » ملاع   » دودـح زا  جراـخ  هک  يراـثآ  اـی  دـنا  هدروآ  دوجو  هب  ار  اـهنآ  يوزنم  نادـنمرنه  هک  يرنه 
.دنراد لکشم  يزود ،

1 یساکعنا یخیرات _  ظاحل  هب  فیراعت 

(1) یساکعنا یخیرات _  ظاحل  هب  فیراعت 

هجیتـن رد  رنه » ملاـع   » نورد رد  هکنآ  رگم  دـشاب ، رنه  دـناوت  یمن  رثا  کـی  هک  تسا  هدرک  لالدتـسا  ( 1973  ) (2) وتناد یس  روترآ 
تسناوت یم  وساکیپ  .دشاب  هدش  مهارف  نآ  يارب  ییاج  ضورفم ، يدنمرنه  دزن  مه  مومع و  دزن  رد  مه  يرنه ، تخاس  نیشیپ  خیرات 

دیدـپ وساکیپ  هک  هچنآ  دـننامه  يرنه ، رثا  کی  قلخ  رد  نازـس  یلو  دروایب ، دوجو  هب  شتاوارک  ندرک  یـشاقن  اب  ار  يرنه  رثا  کی 
(3) هنیمز هب  يرنه  رثا  کی  یعامتجا  تلزنم  یگتسباو  هب  ار  هفسالف  وتناد ، تاراهظا  هیبش  ییاهرظنراهظا  .دوب  دهاوخن  قفوم  هدروآ ،

هچنآ اـب  هک  دـش  رجنم  یفیراـعت  هب  دوخ  هبون  هب  رما  نیا  .تخاـس  هجوتم  تسا ، هدـش  هئارا  قلخ و  نآ  رد  رثا  هک  يرنه  یخیراـت _ 
رنه فیرعت  یگژیو  زا  یـشخب  ناونع  هب  رنه  خیرات  نآ ، یط  هک  ار  يدنیآرف  درکیور  نیا  .تشادن  تهابـش  دوب ، هدـش  هئارا  نونکات 
هداس تروص  هب  هچرگا  ممان ، یم  یـساکعنا » یخیراـت _  ظاـحل  هب   » ار فیراـعت  هنوگ  نیا  نم  .دـنک  یم  دـییأت  دـیآ ، یم  رامـش  هب 

.دنا هدش  هدیمان  مه   (4)« یخیرات »

طقف دنراد : ار  یتشگزاب  مرف  نیا  یساکعنا ،» یخیرات _  ظاحل  هب   » فیراعت
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طیارش نیا  اب  يرنه  راثآ  هک  یماگنه  .دریگب  رارق  شا  يرنه  نیـشیپ  ياه  لسن  اب  بسانم  تبـسن  کی  رد  هک  تسا  يرنه  رثا  يزیچ 
فیرعت لاح  رد  هک  یصاخ  يرنه  راثآ  اریز  دنتـسین ؛ يرود  یلطاب  لکـش  هب  مرف  نیا  اب  فیراعت  دریگب ، رارق  هلداعم  پچ  فرط  رد 

لاح رد  میتسه ، اهنآ  فیرعت  ددـصرد  هک  يراثآ  .دنتـسه  ریذـپ  کیکفت  دـنا ، هدـش  فیرعت  هک  يرنه  راـثآ  زا  ًاـبلاغ  میتسه ، اـهنآ 
هتفای طابترا  يروخرد  هنوگ  هب  اهنآ  اب  راثآ  نیا  هک  يرنه  راـثآ  هک  یلاـح  رد  دنتـسه ، لاـح  ناـمز  رد  رنه  یعاـمتجا  تلزنم  بسک 

هتـشذگ رد  رنه  اب  شطابترا  لالخ  زا  لاح  ناـمز  رد  رنه  رگید ، تراـبع  هب  .دـنا  هتفاـی  تسد  رنه  یعاـمتجا  تلزنم  هب  رت  شیپ  دـنا ،
.دوش یم  فیرعت 

، ور نیازا  دنا و  هدمآ  دوجو  هب  ادـتبا  رد  هک  يراثآ  رگید ، ترابع  هب  .دوش  یمن  اهنآ  لماش  فیرعت  عون  نیا  هک  دنتـسه  راثآ  یخرب 
، يرنه راثآ  نیتسخن  ینامز ، رظن  زا  هنوگچ  هکنیا  زا  یـشرازگ  دـیاب  عون ، نیا  زا  یفیرعت  ره  لیمکت  يارب  .دـنرادن  یلبق  هنومن  چـیه 

يرنه راثآ  هکنیا  رب  يراشفاپ  هک  ( 1997 / (1) سیوید  ) ما هدرک  ثحب  نم  .دوش  همیمض  فیراعت  نیا  هب  دندرک ، ادیپ  یلکـش  نینچ 
راثآ هکنیا  ای  و  تسا ) دـقتعم   1979 نوسنیول /  هک  نانچمه   ) دنـشاب دـیقم  ناونع  نیا  هب  هملک ، قیقد  ياـنعم  هب  دـنناوت  یم  ییادـتبا 
هدش داهنشیپ   1994 ینراک /  هلیـسو  هب  هک  هنوگنامه   ) دنوش یم  لیان  رنه  یعامتجا  تلزنم  هب  قبـسام  هب  فطع  هنوگ  هب  هیلوا  يرنه 

رتریذـپرواب دـنوش ، یقلت  رنه  ناونع  هب  ناشدرکراک  بسحرب  هیلوا  يرنه  راـثآ  هکنیا  روصت  هب  .دوب  دـهاوخن  هدـننکدعاقتم  تسا ،)
ياه یگژیو  اب  هطوبرم  درکراک  هک  هلئسم  نیا  روط  نیمه  تسا و 
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ات تسا ) هدش  دصق   1998 لورَک /  فیرعت  رد  هک  نانچنآ  هن   ) تسا طابترا  رد  رتشیب  میبای ، یم  اهنآ  رد  هک  یتذل  هناسانش و  ییابیز 
.دنا هدرک  ادیپ  زورب  يدعب  يرنه  راثآ  رد  هک  غالبا  ساسحا و  نایب  ییامنزاب ، فیرظ  هدیچیپ و  ياه  یگژیو  اب 

ناونع هب  دریگب  رارق  شا  هتشذگ  فالسا  اب  یبسانم  تبسن  رد  هک  تسا  يرنه  رثا  يزیچ  یتروص  رد  اهنت  هکنیا  رب  ینبم  نم  داهنشیپ 
هکنیا زج  هب  تسین ، رگنـشور  نادنچ  تسا ، رنه  فِّرعم  هک  یتبـسن  تیهام  هرابرد  داهنـشیپ ، نیا  اریز  تسین ؛ ینتفریذپ  فیرعت  کی 

اهزادرپ هیرظن  رتشیب  .تسا  لوادتم  يرنه  راثآ  دوجوم و  ياهادیدناک  نایب  يدنواشیوخ )  ) دـنویپ لماش  فیرعت  نیا  دـهد  یم  ناشن 
ای طسب  حرـش و  رارکت ، عاجرا ، دراذگب : شیامن  هب  ار  یعونتم  ياه  لکـش  دناوت  یم  يدنواشیوخ )  ) تبـسن نیا  هک  دـنقفاوم  نیا  اب 

ناوت یم  هک  دراد  دوجو  یتوافتم  ياه  هار  .دنراد  فالتخا  رگیدـکی  اب  فیرعت  رد  تبـسن ، ياوتحم  دروم  هرابرد  هچرگا  بیذـکت ،
.دهد یم  هجیتن  ار  توافتم  فیرعت  کی  اه  هار  نیا  زا  مادکره  داد و  دنویپ  نآ  فالسا  هب  ار  دوجوم  يرنه  رثا  کی 

هتـشذگ يرنه  راثآ  هک  یحیحـص  ياه  هویـش  زا  یکی  هب  هک  تسا  رنه  يزیچ  (، 1993 ، 1989 ، 1979  ) (1) نوسنیول دـلورج  رظن  زا 
.دشاب مهبم  یعاجرا  يا  هنوگ  هب  دناوت  یم  دنمرنه  دصق  هک  دریذپ  یم  وا  .دشاب  هدش  ظاحل  رنه [ ناونع  هب  ، [ دنا هدـش  یم  یقلت  رنه 
یمیدق يرنه  راثآ  ببس  هب  یقلت  نآ  هک  يدروم  رد  تسا ، بولطم  یـصاخ  یقلت  رطاخ  هب  هچنآ  هک  دریذپ  یم  وا  رگید ، ترابع  هب 

نیا هب  تبسن  هدننکدصق  هچرگ  دوب ، دهاوخ  رنه  دشاب ، هدش  مهارف  رت 

ص:60

Jerrold Levinson - 1

تالاقم هعومجم  رنه  www.Ghaemiyeh.comیتسیچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 173زکرم  هحفص 66 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13652/AKS BARNAMEH/#content_note_60_1
http://www.ghaemiyeh.com


یکبـس بسحرب  يرنه [ رثا  يارب   [ یلعف دزمان  هک  تسا  دقتعم  ( a1991،b 1991، 1994  ) (1) ینراک.د.زمیج .دشابن  هاگآ  تقیقح 
روط نیمه  اوتحم و  لاقتنا  يارب  یلک  حرط  لماش  يرنه  کبـس  ینراک  رظن  رد  .تسا  طوبرم  دوخ  رب  مدـقم  يرنه  راثآ  اب  دراد ، هک 

دوجوم و يرنه  رثا  نایم  دـنویپ  (، 1998  ) (2) لورَک لئون  .تساهدرکیور  داوم و  ثحب  دروم  عوضوم  هرابرد  صاخ  ییاـه  باـختنا 
هب ار  يدعب  ثداوح  دشاب و  قیقد  دیاب  تیاور  نیا  .دریگرب  رد  ار  ود  ره  هک  دـناد  یم  یتیاور  رد  نتـشاد  رارق  دـننام  ار  هتـشذگ  رنه 

يوس زا  ار  اهنآ  نیزگ  ياج  ای  لاعفا  زا  يا  هعومجم  باختنا  دیاب  دهد و  حیـضوت  دشاب ، یلبق  ثداوح  زا  هدمآرب  ایوگ  هک  يا  هنوگ 
اب تبـسن  رد  ار  نآ  ات  تسا  ممـصم  ایوگ  هک  يا  هنوگ  هب  تسا و  هدیـسر  رنه  یخیرات  نتم  زا  یمهف  لـباق  یباـیزرا  هب  هک  یـصخش 
(. 1993 لورَک /   ) .دوش لابند  فده  کی  هب  ندیـسر  يارب  بسانم  يا  هلیـسو  ناونع  هب  دـهد ، رییغت  مهف  لباق  مهم و  یلمع  فادـها 

اریز ما ؛ هدرک  دروخرب  فیرعت  کی  هلزنم  هب  نآ  اب  نم  یلو  تسا ، فیرعت  کی  وا  يداهنشیپ  حرط  هک  دنک  یم  راکنا  لورَک  هچرگا 
.تساراد ار  دنا  هدش  داهنشیپ  ینراک  نوسنیول و  فیراعت  رد  هک  یلک  راتخاس  نامه 

هچنآ زا  ریغ  یتروص  هب  عوضوم و  نیا  رد  ثحب  يارب   ) .تسا هدش  عافد  اهنآ  زا  هتفرگ و  رارق  داقتنا  دروم  اه  هیرظن  نیا  زا  مادـکره 
زا شیپ  .دینک ) هعجارم  ( 1997  ) یکید (، 1997  ) رکیتسا (، 1991  ) سیوید هب  تسا ، هدش  هئارا  فیراعت  نیا  ناماگشیپ  هلیسو  هب  هک 

هک منک  یم  بلج  ممان ، یم  يرنه » ملاع  تیبسن  لکشم   » هچنآ هب  ار  امش  هجوت  صاخ ، فیراعت  حرش  دروم  هرابرد  ثحب 
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هک يراثآ  زا  یهوبنا  دراگنا ؛ یم  یهیدب  ار  راد  همادا  ّتنس  کی  دوجو  درکیور  نیا  .تسا  هتفرگ  رارق  لباقت  رد  ماع  درکیور  نیا  اب 
.تسا طبترم  یبسانم  لکش  هب  تسا ، هدش  قلخ  یگزات  هب  هک  يرثا  اب  تسا و  گنهامه  رگیدکی  اب  یخیرات  یگنهرف و  يا  هنوگ  هب 

ملاع کی  زا  شیب  هک [ تسا  نشور   [ یلو دـنزاس ، یم  طوبرم  يرنه  ملاع  کی  هب  ار  رنه  عون ، نیا  زا  ییاه  هیرظن  رگید ، تراـبع  هب 
لقتـسم هک  هدمآ  دیدپ  يرایـسب  يرنه  ملاوع  هک  نانچمه  اسب  هچ  .دراد  دوجو  يرنه  راثآ  تخاس  رد  ّتنـس ، کی  زا  شیب  يرنه و 

ظاحل هب   » ياه هیرظن  رتشیب  .دـننک  یم  دـیلوت  ار  ناشدوخ  يرنه  راثآ  هک  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  زین  يزیاـمتم  ياـه  گـنهرف  دنتـسه ،
رد .دراد  دوجو  يرنه  ملاع  کی  اهنت  ایوگ  هک  دـنور  یم  شیپ  يا  هنوگ  هب  اریز  دنتـسه ؛ هنارظن  گنت  رایـسب  یـساکعنا » یخیراـت - 
رنه »(2) و  لزان  » رنه تسا ، هدـمآ  دـیدپ   (1)« یلاـع  » رنه نآ  رد  هک  رنه  یبرغ  تفاـب  رب  هنابـصعتم  يزکرمت  اـب  درکیور ، عوـن  نـیا 

.دوش یم  هتفرگ  هدیدان  یبرغریغ 

صقاـن هک  دوب  دـهاوخ  لاکـشا  نیا  ضرعم  رد  دراد ، دوجو  يرایـسب  يرنه  ملاوـع  هک  دـنک  ناـعذا  هیرظن  نیا  رگا  رگید ، يوـس  زا 
تـسا نیا  دزاس ، یم  يرنه  رثا  کی  يزیچ  زا  هچنآ  دمآ : دـهاوخ  رد  لکـش  نیا  هب  دوش ، هداد  میمعت  هیرظن  نیا  هک  یماگنه  .تسا 
رارقرب تسا ، هدش  قلخ  يرنه  ملاع  نامه  نورد  رد  هک  یلبق  راثآ  رثا و  نآ  نایم  یبسانم  یـساکعنا » یخیرات _  ظاحل  هب   » دنویپ هک 

رگا یتح  دزادرپ ، یم  تیلاعف  هب  نآ  رد  دـنمرنه  هک  ییاقیرفا  يا  هلیبق  ِرنه » ملاع   » هچ دـشاب و  یبرغ  یلاـعتم » ِرنه  ملاـع   » هچ دـشاب ،
ای هدش و  ققحتم  توافتم  يا  هنوگ  هب  نّیعم و  نامز  کی  رد  زیامتم و  يرنه  ملاوع  رد  دنویپ  نیا 
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نیا یمومع  يوگلا  هب  دـنناوت  یم  اه  هیرظن  مینک ، فیـصوت  ار  يرنه » ملاوع   » تیهاـم میهاوخ  یم  هک  یماـگنه  .دـشاب  هدـش  هیدأـت 
کبس رظن ، دروم  تاظحالم  تایئزج  هرابرد  دنناوت  یمن  یلو  دنهدب ، هجوت  دنتسه ، میهـس  نآ  رد  كرتشم  يا  هنوگ  هب  هک  اهدنویپ 

هب يرنه  ملاع  کی  زا  تایئزج  نیا  اریز  دـننک ؛ نایب  يزیچ  دـنروآ ، یم  دوجو  هب  ار  وگلا  نیا  هک  شخب  تدـحو  ياه  تیاور  ای  اـه 
زیامتم توافتم ، يرنه  ملاوع  رد  اهنآ  هنارادـم  خـیرات  یـساکعنا  یگژیو  هک  تسا  نشور  هچرگا  تسا ، تواـفتم  رگید  يرنه  ملاـع 

دنتسه و یساکعنا » یخیرات __  ظاحل  هب   » هباشم يا  هنوگ  هب  دنور ، یمن  رامـش  هب  يرنه  شنیرفآ  هک  اه  هبرجت  زا  يرایـسب  .تسین 
یـسررب يا  هنارظن  گنت  هویـش  هب  اه  هیرظن  نیا  هک  ینامز  نیاربانب ، .دـنراذگ  یم  شیامن  هب  ار  یعازتنا  لکـش  ناـمه  قیرط ، نیا  زا 

نیا اب  هباشم  یلک  ياهراتخاس  هک  یعامتجا  ياهدادرارق  رگید  زا  يرنه  ملاوع  زیامت  يارب  يرایعم  اریز  دوب ؛ دـنهاوخ  صقاـن  دوشن ،
.دننک یمن  نایب  دنراذگ ، یم  شیامن  هب  ار  اهدنویپ 

یقیفلت فیراعت 

یقیفلت فیراعت 

ود نیا  زا  مادک  ره  نیا  رب  نوزفا  .مینادب  درف  هب  رصحنم  ار  ارگ  هیور  ارگدرکراک و  فیراعت  تسین  يزاین  هک  متـشاد  راهظا  رت  شیپ 
کی رنه  هک  درک  یقلت  هنوگ  نیا  ناوت  یم  هنومن  يارب  .دوش  قیفلت  یساکعنا » یخیرات _  ظاحل  هب   » فیرعت اب  تسا  نکمم  درکیور 

نیا ناوت  یم  ای  دنک  یم  رییغت  نامز  لوط  رد  تسا ، هدش  یم  مهف  هنوگچ  هتـشذگ  رد  هکنیا  هب  هتـسب  رنه ، درکراک  تسا و  درکراک 
یخیرات ياهراشف  شوختـسد  دوخ ، دننک ، یم  بسک  اهنآ  هلیـسو  هب  ار  ناشهاگیاج  يرنه ، راثآ  هک  ییاه  هیور  هک  درک  اعدا  هنوگ 

رنه ملاع  زا  هدمآرب 
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رب سدـح  .ممان  یم  یقیفلت » ، » دـیآ یم  تسد  هب  هک  ار  یفیراعت  نم  دـنوش ، یم  بیکرت  نوگانوگ  ياهدرکیور  نیا  یتقو  .دنتـسه 
یلاحرد دـننک ، بیکرت  ار  ددـعتم  يرظن  ياه  شرگن  يایازم  دـنناوت  یم  اهنآ  اریز  دوب ؛ دـهاوخ  رترب  یقیفلت  فیراعت  هک  تسا  نیا 

.دنزیهرپب دنتسه ، نآ  راچد  ییاهنت  هب  مادک  ره  هک  ییاه  فعض  زا  هک 

ار زیچ  نآ  ینعم  مود ، دـشاب و  يزیچ  هراـبرد  تسخن ، دـیاب : يرنه  رثا  کـی  هـک  تـسا  هدرک  داهنـشیپ  ( 1997 : 195  ) وتناد روـترآ 
يرتشیب طورـش  وتناد ، راثآ  رگید  رد  .دنک  یم  دیدرت  دنـشاب ، یفاک  ًاکرتشم  مزال ، طورـش  نیا  هک  هلئـسم  نیا  رد  وا  .دشخبب  مسجت 

يرنه رثا  يزیچ  دنک : یم  يدنب  عمج  تروص  نیا  هب  ار  وتناد  هیرظن  ( b1993 لورَک /  (. ) 1981 وتناد /  لاثم ، يارب   ) تسا هدش  نایب 
.3 دشاب ؛) هتشاد  یکبس   ) دنک حرط  ار  یهاگدید  شرگن و  عوضوم ، نآ  هرابرد  . 2 دشاب ؛ هتشاد  یعوضوم  . 1 هک : ینامز  اهنت  تسا 

هچنآ ندرک  رپ  رد  ار  بطاخم  تکراشم  دوخ ، هبون  هب  زاجیا  نآ  دوش 4 . حرط  يراعتسا ) یلک  روط  هب   ) یغالب زاجیا  کی  هلیسو  هب 
يا هنیمز  هب  نآ ، هب  طوبرم  ریـسافت  ثحب و  دروـم  رثا  هک  دوـش  حرطم  ییاـج  رد  و  . 5 (1) ؛) ریـسفت  ) دریگ راـک  هب  تسا ، دوقفم  هک 

تسا و قفاوم  دـشاب ، يزیچ  هرابرد  دـیاب  رثا  هک  زاین  نیا  اب  تسخن  طرـش  لورَک ، شرازگ  رد  .دنـشاب  هتـشاد  زاین  يرنه  یخیراـت _ 
.دهد یم  حرش  دشخبب ، مسجت  تسا ، نآ  هرابرد  هک  ار  ییانعم  دیاب  يرنه  رثا  هک  ار  هدیا  نیا  زا  روظنم  مراهچ ، موس و  مود و  طرش 

هدش دیکأت  نآ  رب  .م  لاس 1964 رد  وتناد  هلیسو  هب  رت  شیپ  هک  دنک  یم  هفاضا  ار  يرتشیب  تیدودحم  طرش  نیرخآ  نایم ، نیا  رد 
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.دوب

ظاـحل هب   » فیراـعت ییارگ و  هیور  ییارگدرکراـک ، زا  يرـصانع  تسا ،) هدـش  هئارا  لورَک  هلیـسو  هب  هـک  ناـنچمه   ) وـتناد شرازگ 
زا تشادرب  رد  بطاخم  بلج  انامه  هک  دراد  یتیاغ  يرنه  رثا  دیوگ  یم  شرازگ  نیا  رد  .دـنک  یم  هضرع  ار  یـساکعنا » یخیرات _ 

نییعت لماوع  زا  یکی  ناونع  هب  رنه  یخیرات  هنیمز  هب  دانتـسا  رد  وتناد  نیا ، رب  نوزفا  .تسا  نآ  هراـبرد  يرنه  رثا  هک  تسا  یعوضوم 
رنه یخیرات  لماکت  هرابرد  ار  راک  نیا  هک  هنوگ  نامه  دـهد ؛ یم  عاجرا  يرنه  ملاـع  دـعاوق  راـتخاس و  هب  يرنه ، رثا  تیوه  هدـننک 

.دهد یم  ماجنا 

نیمه و  ( 1982 یلزدریب /  هب  دینک  هاگن   ) دنتسه يزیچ  هرابرد  ًاترورض  يرنه  راثآ  هک  ار  وا  ياعدا  وتناد ، هیرظن  هب  یلصا  ياهداقتنا 
كاردا ببس  هب  دناوت  یم  يرنه  رثا  ره  هک  تسا  نیا  لاکـشا  نیتسخن  .دنا  هدیـشک  شلاچ  هب  ار  وا  یتخانـش  شور  ياه  ضرف  روط 

دنک نایب  یتّنس  هاگدید  اب  ار  دوخ  تفلاخم  لیلد  دراد  یعس  اعدا  نیا  اب  وا   ) .دشاب زیامت  لباق  فرـص » یعقاو  ءیـش  کی   » زا یـسح 
و تسا ) هدش  صخشم  تسا ، یتخانـشابیز  ینـشور  روط  هب  هک  عون  کی  زا  یمهف  لباق  ياه  یگژیو  هلیـسو  هب  رنه  نآ ، قبط  رب  هک 

راک هب  يداهن  هیرظن  هب  هلمح  يارب  هک   ) دـشاب زیامتم  يرگید  يرنه  رثا  زا  یمهف ، لباق  هنوگ  هب  دـناوت  یمن  يرنه  رثا  ره  هکنیا  مود 
نومـضم ياراد  دـنا ،) هتفای  تسد  يرنه  تلزنم  هب  اهنآ  و   ) دنتـسه ناـسکی  رگید  ياـه  هبنج  زا  هک  ییایـشا  نآ  ساـسارب  درب و  یم 

1995 رـشیف /  هب  وتناد ، یتخانـش  شور  تاـضورفم  هراـبرد  يداـقتنا  ثحب  حیـضوت و  يارب   ) .دنـشاب یم  یهباـشم  یتخانـش  ییاـبیز 
تسا ریسفت  بسک  ًامامت  رنه ، زا  روظنم  ایآ  دسرپب  یسک  تسا  نکمم  نینچمه  .دینک ) هعجارم 
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دنمرنه بولطم  یساسا  هچ  رب  ریسافت  نیا  دنشاب ؟ دودحم  دیاب  ییاهریسفت  نینچ  تسا ، دقتعم  وتناد  هک  نانچنآ  تسا و  نینچ  رگا  و 
؟ تسا

تسا يرنه  رثا  ءیش  کی  ینامز  اهنت  تسا  دقتعم  وا  .تسا  هدش  هئارا  ( 1997  ) (1) رکیتسا تربار  هلیسو  هب  يرگید  یقیفلت  فیرعت 
ناـمز نآ  رد  اـت  دـشاب  تسا ، هدـش  هـتفرگ  رظن  رد  هـک  يرنه  یلـصا  ياـه  مرف  زا  یکی  رد  لـخاد  هدـش ، قـلخ  هـک  یناـمز  رد  هـک 

نیا .تسا  هدـش  لئان  تیقفوم  هب  يدرکراـک  نینچ  ندرک  اـفیا  رد  هک  تسا  عونـصم  ءیـش  کـی  اـی  دـنک  اـفیا  ار  يرنه  يدرکراـک 
زا یکی  هکنیا  نودـب  دـشاب  رنه  دـناوت  یم  يزیچ  هک  اـهارگ  هیور  ياـعدا  نیا  اـب  یلو  تـسا ، ارگدرکراـک  ًاـساسا  هـچرگا  فـیرعت 

یقیـسوم یـشاقن و  رعـش ، لثم  يرنه  یلـصا  ياه  مرف  رد  هک  يراثآ  يارب  اریز  دراد ؛ تقفاوم  دـشاب ، هتـشاد  ار  يرنه  ياـهدرکراک 
زا یقلت  رد  هیرظن  نیا  یـساکعنا » یخیراـت _  ظاـحل  هـب   » هـبنج .تـسا  یفاـک  درکراـک [ کـی   [ ندرک اـفیا  دـصق  دـنا ، هدـش  دـیلوت 

ياج هب  هک  يا  هنوگ  هب  دریگ ، یم  لکـش  جـیردت  هب  زاب  ینایاپ  اب  یلدـم  رد  تسا  هدـش  هتفگ  هک  دراد  رارق  يا  يرنه  ياهدرکراک 
دهاوخ دوجو  تهابـش  رگید ، ياه  هرود  رد  يرنه  ياـهدرکراک  هرود و  کـی  رد  يرنه  دنمـشزرا  ياـهدرکراک  ناـیم  یناـمه  نیا 

ای دنهد  یم  هئارا  اهنآ  هک  يریغتم )  ) ياهدرکراک یگتسویپ  ساسا  رب  هتـشذگ  رنه  اب  رـضاح  نامز  رد  رنه  رگید ، ترابع  هب  .تشاد 
اب هک  يرـصانع  یخرب  دوخ و  صاـخ  هاگدـید  ناـیم  رکیتـسا  لاـح ، نیع  رد  .دروـخ  یم  دـنویپ  دـنهدب ، هئارا  هک  تسا  هدـش  دـصق 

یلو دنتسه ، یّلع  یبرجت _  عون  زا  يرنه ، رتربتعم  ياهدرکراک  .دراذگ  یم  قرف  دوش ، یم  هارمه  ییارگدرکراک  یتّنس  ياهریسفت 
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.Robert Stecher - 1
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رب نوزفا  .هناسانش  ییابیز  ًارصحنم  هن  دنشاب و  طوبرم  روحمریـسفت  ای  روحم  ساسحا  ای  تخانـش  هب  تسا  نکمم  حرطم ، ياه  هبرجت 
ضرغ یب  دیاب  هناسانشابیز  هبرجت  . 2 دشاب ؛ ساسحا  ساسارب  ًارصحنم  دیاب  هناسانش  ییابیز  هبرجت  . 1 دنک : یم  در  ار  بلطم  ود  نیا ،

هناسانـشابیز هبرجت  نیمأت  رد  ناشتردـق  هب  طوبرم  اهنت  يرنه ، راـثآ  رد  زیگنارب  ساـسحا  ياـه  یگژیو  هک  دـنک  یمن  رکف  وا  .دـشاب 
.دشاب گنهامه  يرنه  حرطم  ياه  یگژیو  اب  دناوتب  ءیش  کی  یلمع  هدیاف  رد  یعفن  ای  ششک  دهد  یم  هزاجا  تسا و 

رد یتفرـشیپ  لاح ، ره  رد  هچرگا  دزیگنا ، یمرب  ار  دـیدج  ياه  شـسرپ  یخرب  راچان  هب  رکیتسا  زا  هناـیارگدرکراک  فیرعت  عون  نیا 
قیدـصت صخـش  کی  هک  يرتشیب  ياهدرکراک  تسین _  ریذـپانرییغت  هناگی و  يرنه ، درکراک  هک  دور  یم  رامـش  هب  رما  نیا  كرد 

، رنه رظن  دروم  ياه  فده  هک  تسا  هلئسم  نیا  هب  داقتعا  رت ، لکشم  رما  دراد _  دوجو  هک  يریذپ  فاطعنا  ياهدرکراک  دنک و  یم 
.تسا زیامتم  نآ  دوخ  زا 

يرنه ملاع  تیبسن  هرابود 

يرنه ملاع  تیبسن  هرابود 

شیپ هک  يرنه  ملاع  تیبسن  لضعم  زا  ییاهر  رد  فیراعت  نیا  دـش ، هراشا  نآ  هب  نونکا  مه  هک  یقیفلت  فیراعت  ياهزایتما  دوجو  اب 
يرنه ملاع  هصرع  رد  یخیرات  یـساکعنا _  هبنج  هب  هتـسباو  ار  ندوب  يرنه  هک  يا  هیرظن  ره  .دنا  هدنام  ماکان  دـش ، هداد  حیـضوت  رت 
دوجو دوخ  هب  طوبرم  خـیرات  اب  مادـک  ره  یتوافتم  يرنه  ملاوع  دـیاب ) هک  نانچمه   ) دـهد یم  هزاجا  هک  یلاحرد  دـهد ، رارق  ینّیعم 

لیمکت رد  دنک ، لیلحت  ار  يرنه  ملاوع  تیهام  دناوتن  رگا  دنشاب ، هتشاد 
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.دنام یم  ماکان  دوخ  شخب  تیاضر  لیلحت 

« یـساکعنا یخیرات _  ظاحل  هب   » وا فیرعت  هچرگا  دـیآ ، یم  شیپ  مه  یکید  يداهن  هیرظن  يارب  نینچمه  رنه  ملاع  تیبسن  لـضعم 
رد یخیرات  دنور  ای  وگلا  نآ  هکنیا  راکنا  نیع  رد  ار _  رنه  هب  طوبرم  خیرات  تیمها  دـناوت  یم  وا  فیرعت  هکنیا  رکذـت  اب  وا  .تسین 

رظن زا  (. 1997 یکید /   ) دنک یم  عافد  دوخ  هیرظن  يروابان  خیرات  زا  دهد ، حیضوت  دریذپب و  تسا _  هتـشاد  شقن  رنه  تاذ  تیهام 
یخیرات يریگ  لکـش  يرنه و  رثا  يادـیدناک  نایم  هن  تسا ، يرنه  ملاع  يداهن  راتخاس  يرنه و  رثا  دزمان  نایم  یـساسا ، طابترا  وا ،

يرنه ملاوع  نتخاس  زیامتم  لضعم  اب  ار  وا  رما  نیا  دزاس و  یم  طبترم  رنه  ملاع  اب  ار  رنه  نیقی  هب  وا  فیرعت  همه ، نیا  اـب  .رنه  ملاـع 
.دزاس یم  ور  هبور  یعامتجا  ياهداهن  رگید  زا 

یف رنه  رگا  اما  دنراذگ ، یم  شیامن  هب  ار  یـصخشم  یعامتجا  راتخاس  يرنه ، ملاوع  اهنت  همه و  مینک  رکف  هک  دوب  دهاوخن  هنالقاع 
اهنآ تالوصحم  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  تقیقح  نیا  زا  رتارف  يرنه  ملاوع  نایم  یکرتشم  زیچ  دیاب  دشاب ، يرنه  ملاع  هب  تبـسن  هسفن 

.دنتسه يرنه  راثآ 

طابترا رب  ینتبم  ار  رنه  تیهام  هک  ضحم  ییارگدرکراک  نوچمه  يا  هیرظن  .دـنا  هدـشن  عقاو  ضارتعا  نیا  ضرعم  رد  فیراعت  همه 
یم رظن  هب  اریز  دنتـسین ؛ باذج  ییاه  هاگدـید  نینچ  لباقم ، رد  دـنچره  تساهر ، لضعم  نیا  زا  دـناد ، یمن  يرنه  ملاع  کی  اب  نآ 

، دوش قلخ  هک  تقوره  اجره و  دناوت  یم  يرنه  رثا  ره  هکنیا  هلمج  زا  تسا  هابتـشا  اراکـشآ  هک  دنتـسه  ییاهزیچ  هدنرادربرد  دـسر 
ءیش کی  ییاناوت  دهد  هزاجا  یصخش  هکنیا  ضحم  هب  .دشاب  يرنه  رثا  کی 
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هب ای  دشاب  هتـسباو  تسا ، هدـش  هضرع  هتخاس و  نآ  رد  هک  يا  هنیمز  یعامتجا  راتخاس  هب  يرنه  ياهدرکراک  ای  درکراک  يافیا  يارب 
.ددرگ یم  ققحم  رما  نیا  دشاب ، هتشاد  قلعت  دنا  هدش  هتفریذپ  هتشذگ  رد  يرنه  رثا  ِیصخش  ناونع  هب  هک  يراثآ  عاونا 

هب موکحم  عطق  نیقی  هب  رنه  فیرعت  رما  میوگب  ًاـحیولت  اـت  مرادـن  دـصق  رنه ، ملاـع  تیبسن  لـضعم  ریگارف  روضح  هب  هجوت  بلج  اـب 
هب هفـسالف  رت  قیقد  هجوت  مزلتـسم  ًالامتحا  رنه  تیهاـم  لـیلحت  رد  تفرـشیپ  هک  تسا  نیا  رت ، قیقد  ناـیب  هب  نم  دارم  .تسا  تسکش 

ياه هنوگ  هب  تبـسن  رتشیب  تیـساسح  راتـساوخ [  [ دوش و یم  تفایرد  دـیلوت و  رنه ، نآ  رد  هک  تسا  يرت  هدرتسگ  یعاـمتجا  هنیمز 
.تسا دریگ ، یم  رارق  یبرغ  يالاو  رنه  ِيرنه » ملاع   » دودح زا  نوریب  اهنآ  رتشیب  هک  یعامتجا  ياه  هنیمز  نیا  فلتخم 

رنه فیرعت 

هراشا
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رنه فیرعت 

یکید جرج 

يوضر لامک  دیس  نادرگرب :

رنه یتنسریغ  یتنس و  فیرعت  رد  فیرعت  تنس  ضقن 

نییعت يارب   (1) یفاک مزال و  طیارش  ایآ  : » تسانعم نیدب  شسرپ  هنوگ  نیا  تنـس ، قبط  تسا ؟ ریذپ  فیرعت  يرنه » رثا   » ای رنه »  » ایآ
قافتا هب  ود  ره  مزال و  کی  ره  هک  طرـش  ود  ایآ  : » تسا انعم  نیدـب  تنـس  رب  انب  زین  شـسرپ  عون  نیا  دراد »؟ دوجو  زیچ  کی  یعون 

هدش فیرعت  عون  دارفا  هیلک  یفاک ، عومجم  رد  طورـش  هک  دیاب  هوالع  هب  دراد »؟ دوجو  دشاب ، یفاک  زیچ  کی  یعون  نّیعت  يارب  مه 
[ .دنشاب رایغالا  عنام  دارفالا و  عماج  هک  انعم  نیا  هب   ] .دنریگربرد ار  نآ  زج  هن  و 

هک تیناویح  يزرودرخ و  دنک : یم  صخشم  ار  طرـش  ود  _ (2) تسا زرودرخ  ناویح  ناسنا  ناتـساب _  ناینانوی  فیرعت  لاثم ، يارب 
.دنوش یم  ینثتسم  ناگتشرف  لیبق  زا  یتادوجوم  .دریگ  یم  رب  رد  ار  نآ  زج  هن  اه و  ناسنا  هدر  عومجم ، رد 

ص:70

.Necessary and sufficient conditions - 1
.Rational animal - 2
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دنچ ره  اریز  دنوش  یم  ینثتـسم  هزناپمـش  وس ، نآ  زا  .دنا  هدشن  روصت  تاناویح  ناسب  اما  دنا ، هدـش  هتـشادنپ  زرودرخ  دـنچ  ره  اریز 
میهافم ینـشور  هب  اما  دشابن  رادروخرب  مات  تیافک  زا  اسب  فیرعت  نیا  .سایق  نیمه  رب  دنا و  هدیـسرن  رظن  هب  زرودرخ  یلو  دـنناویح ،

.تاناویح هدر  زرودرخ و  تادوجوم  هدر  دهد : یم  ياج  هناگادج  هدر  ود   (1) عماج ردق  رد  ار  فیرعت  دروم  حالطصا  هب  عجار 

.دننک یمن  هجوت  نادنچ  فیرعت  هب  یتنس  تفایهر  ياه  قشمرـس  هب  _ (2) ساسحا نایب  دـیلقت و  فیراعت  رنه _  زا  هیلوا  فیرعت  ود 
هب هناداقن ]  ] موجه زا  هک  هنوگ  نآ  تسا  هدوبن  رنه  فیرعت  دنب  رد  نادـنچ  تسا ، دـیلقت  رنه  هک  نایب  نیا  اب  نوطالفا ، لوا ، دروم  رد 

، فصو نیا  اب  .عقاو  دیلقت  زا  يدیلقت  دید ؛ یم  یلاثم ]  ] تیعقاو زا  رود  هبترم  ود  ار  رنه  وا  .دـنامب  اج  رب  اپ  یکیزیفاتم  ییاسران  ماهتا 
هکنآ یب  تسا  هتـشگ  یم  ناهد  هب  ناهد  يراعـش  یفیرعت  نوچمه  رنه ، ندوب  يدیلقت  هب  شیارگ  نآ ، زا  سپ  لاس  رازهود  زا  شیب 

نیا ینز  کحم  يارب  هفـسالف  .تسا  هدوب  رنه  هفـسلف  هب  لیامت  نادقف  لولعم  هجومریغ ، هیرظن  نیا  ماود  .دوش  نآ  رد  یلمأت  كدـنا 
ياج هب  طرش  کی  نییعت  لیلد  هب  دیلقت ، هلزنم  هب  رنه  فیرعت  يارب  شالت  لاح ، ره  رد  .دنتخادنین  تمحز  هب  ار  دوخ  زگره  هاگدید 
تسا یعدم  فیرعت  نیا  .دماجنا  یم  یتنس  تفایهر  ضقن  هب  یطرش ، دیق و  چیه  یب  رنه  ندوب  يدیلقت  ياعدا  هجیتن  رد  طرـش و  ود 

تبـسن  ] دـنا هتفاتمه  اهدـیلقت ، هدر  يرنه و  راثآ  هدر  ایآ  هک  دزاس  یمن  نشور  فیرعت  فصو ، نیا  اب  .دـندیلقت  يرنه  راثآ  همه  هک 
.دنراد ياج  يرنهریغ  ياهدیلقت  اب  هتخیمآ  ياهدیلقت  هدر  نورد  يرنه ، راثآ  هدر  هک  نیا  اب  يواست ] یقطنم 

ص:71

.The overlep - 1
.The imitation and expression definitions - 2
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، فیرعت دروم  حالطـصا  هب  عجار  میهاـفم  هاـگیاج  نییعت  رد  ماـهبا  لـیلد  هب  فیرعت  نیا  قلطم .] صوصخ  موـمع و  یقطنم  تبـسن  ]
هجو چـیه  هب  هک  دـننایم  رد  يرنه  يراثآ  وس  کی  رد  .دـتفا  یم  ضقن  ماود  رد  یناـسآ  هب  دـیلقت  فیرعت  نآ ، رب  نوزفا  .تساـسران 
يرنه رثا  اهدیلقت  زا  يرایـسب  رگید  يوس  زا   (1) .يا هژبا  ان _  ياه  یشاقن  يزاس و  یقیسوم  تاعطق  زا  يرایـسب  لثم  دنتـسین ؛ دیلقت 

( .دشاب اهدیلقت  هدر  يرنه و  راثآ  هدر  ندوب  هتفاتمه  راتساوخ  فیرعت  هک  تسا  یتروص  رد  مود  دروم  ندوب  ضقان   ) .دنتسین

نیا اریز  .دراد  ار  دـیلقت  فیرعت  تالاکـشا  عون  ناـمه  دـش ، مـالعا  مهدزون  نرق  رد  تسخن  هک  تسا » ساـسحا  ناـیب  رنه ،  » فیرعت
ماد رد  یناسآ  هب  زین  تسا و  لماکان  مهبم و  تاذـلاب  فیرعت  نیا  .ساسحا  نایب  دـنک ؛ یم  صخـشم  ار  طرـش  کی  اـهنت  زین  فیرعت 
ياه نایب  زا  يرایسب  رگید  يوس  زا  دنتسین ، ساسحا  نایب  دنتـسه ، يرنه  دیدرت  نودب  هک  يرایـسب  راثآ  وس  کی  رد  .دتفا  یم  ضقن 

رد مود  دروم  ندوب  ضقان   ) .دنتسین يرنه  رثا  ناوج )! درم  یهد ، یم  ماجنا  میوگ  یم  نم  ار  هچ  نآ  وت  رسپ : هب  ردپ   ) لثم یـساسحا 
( .دشاب یساسحا  ياه  نایب  هدر  يرنه و  راثآ  هدر  ندوب  هتفاتمه  راتساوخ  فیرعت  هک  تسا  یتروص 

نییعت دـشاب ، ساسحا  زا  ینایب  رگا  یتح  يرنه  رثا  کی  .تسا  دـیلقت  فیرعت  ییاسران  رب  دـئاز  یـصقن  راچد  ساسحا ، نایب  فیرعت 
بلغا رد  .دشاب  یمن  نکمم  تسا ، هتـشاد  رارق  رثا  طسوت  هدـش  نایب  یـساسحا  تلاجخ  نامه  رد  رثا ، قلخ  ماگنه  هب  رثا  قلاخ  هکنیا 

یساسحا تالاح  تیعقاو  رب  یهاگآ  دراوم 
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زا یخرب  ندوب  يرنه  رثا  رییغت  دـشاب ، رنه  زا  یتسرد  فیرعت  تسا » ساسحا  نایب  رنه   » رگا نیاربانب  .تسین  لوصح  لباق  نادـنمرنه ،
.تشاد دهاوخن  ناکما  يرنه  ملسم  روما 

ینمض تلالد  لب  ویالک  رنه  ثحب  لاثم ، يارب  .دهد  یم  يور  شیپ  زا  یتوافت  كدنا  اب  رگید  یلضعم  رنه ، فیرعت  يارب  شالت  رد 
«. تسا  (1) رادانعم مرف  ياراد  یعونصم  يرنه ، رثا  کی  : » دراد فیرعت  رب 

در راب  فسأت  دمایپ  وا  شرازگ  دناد ، یم  رادانعم  مرف  دقاف  میرادنپ ، یم  يرنه  رثا  ًالومعم  هک  ار  ییایـشا  زا  يرایـسب  لب  هک  اجنآ  زا 
رارق هجوت  نوناـک  رد  میدوب ، هجاوم  نآ  اـب  رت  شیپ  هک  لاکـشا  عوـن  نیا  اـجنیا  رد  ور ، ره  هب  .دراد  دوـخ  رد  ار  يرنه  مّلـسم  راـثآ 

ای ندوب ) یلثمت  لاثم ، يارب   ) اه هصخـشم  ریاـس  .تسا  رنه   (2)« ییوکین  » اب بسانتم  هصخـشم  اهنت  رادانعم  مرف  لب ، رظن  قبط  .درادـن 
نیازا.تسا رنه  يراذگ  شزرا  يارب  يا  هیرظن  هدننک  هئارا  عقاو  رد  لب  رنه ، فیرعت  هفافل  رد  .دنیاهرنه  ییوکین  رگناریو  ای  یثنخ و 

لحنیال ار  رنه  یتسیچ  لاؤس  رما ، نیا  دوب و  دهاوخ   (3)« وکین رنه   » راذگ هصخاش  ًالمع  دوش ، هدناوخ  بایماک  یحرط  مه  رگا  ور ،
؛ دزاس یم  اهر  توکسم  تسناد ، رنه  هفسلف  یلصا  تلاسر  تسا  نکمم  هک  ار  هچ  نآ  لب  تاراهظا  هک  انعم  نیدب  دراذگ ، یم  یقاب 

رنه دـب و  رنه  زیچ ، یب  رنه  لاح ، نایم  رنه  هکلب  وکین ، رنه  اهنت  هن  هک  یـشزراریغ   (4) یتخانـش هدر  فیرعت  کی  هئارا  تلاسر  ینعی 
.دریگ ارف  ار  شزرا  یب 

رنه اهنت  هن  اهرنه و  همه  نوماریپ  راتفگ  رادنپ و  لاجم  دیاب  رنه  هیرظن  کی 
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.Significant from - 1
.Goodness - 2

.good art - 3
.csassificatory - 4
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رد اـی  يا  هنوگ  هب  ندوب  دنمـشزرا  اـب  مزـالم  ندوب ، يرنه  رثا  هکنیا  رب  هفـسالف  یخرب  دوجو  نیا  اـب  .دروآ  مهارف  اـم  يارب  ار  وـکین 
یـسک رگا  لاثم  يارب  .دور  راک  هب  هناراذگ  شزرا  يا  هویـش  هب  دناوت  یم  يرنه » رثا   » حالطـصا هتبلا  .دنراشف  یم  ياپ  تسا ، يدـح 

.دراد یم  نایب  هناراذگ  شزرا  ینخـس  يو  .تسا » يرنه  گنرد )  ) رثا کی  گنرد )  ) نیا ( » هراشا يواح  گنرد  دیکات و  اب  ) دـیوگب
نیا اسب  .تسا  رنه  هفـسلف  هیلوا  فده  نآ  هب  یـسرتسد  هک  دراد  دوخ  رد  یتخانـش  هدر  نیداینب  موهفم  کی  يرنه » رثا  ، » يور ره  هب 

دنمـشزرا عون  نآ  لوصحم  ره  ندوب  دنمـشزرا  اب  مزالم  يرنه  دـیلوت  تیلاعف  عون  ندوب  دنمـشزرا  هک  تشاد  رطاخ  رد  دـیاب  مه  ار 
.تسین

ود نآ  زا  کی  چیه  اریز  .دنتـسین  شریذپ  لباق  هدـننک ، فیرعت  یگژیو  کی  ماقم  رد  ندوب ، ساسحا  نایب  ای  دـیلقت و  هک  دـش  تباث 
.دشاب یمن  یلک  يا  هصخشم  یتح 

هنوگچ دـهد : یم  يور  ياه  هدر  ياضعا  یلک  ياه  یگژیو  اب  طابترا  رد  رگید  یلـضعم  فیرعت ، کی  نییعت  يارب  شالت  ماگنه  هب 
هک ای  تسا  هدننک  فیرعت  یگژیو  کی  تقیقح  رد  ءایشا  زا  يا  هدر  هب  قلعتم  یلک  هصخشم  کی  ایآ  هک  دراد  نایب  دناوت  یم  یسک 

قافتا هب  تیناویح  يزرودرخ و  هک  متشاد  نایب  لاثم ، ناونع  هب  تسا » زرودرخ  ناویح  ناسنا   » فیرعت زا  هدافتسا  اب  رت ، شیپ  تسین ؟
زج هن  اه و  ناسنا  هدر  عومجم ، رد  زین  ییاپود »  » و يرپ » لاب و  یب   » دوجو نیا  اب  .دـنریگ  یمربرد  ار  نآ  زج  هن  اـه و  ناـسنا  هدر  مه 

؟ تسا یفاک  مزال و  هدننک  فیرعت  جوز  رگید ، ياه  هناگود  یخرب  ای  هدیا  جوز  ود  نیا  زا  کی  مادک  لاح  .دـنریگ  یمربرد  ار  نآ 
ار تیناسنا  ینوطالفا  لکش  دناوتب  یسک  رگا 
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یپ تسا  تیناسنا »  » هدننک فیرعت  یگژیو  کی  مادک  هکنیا  هب  دنک ، فشک  ار  تیناسنا  رهوج  هدـنزاس  لاکـشا  دـبایرد و  هنالوقعم 
نیرت مهم  دروـم  رد  میمـصت  ذاـختا  هب  راـچان  ور ، نیازا  تسین ، اـم  سرتـسد  رد  ینوطـالفا  هنیزگ  نیقی  هب  يور  ره  هب  .درب  دـهاوخ 

.میتسه اه  هاگدید  رگید  نایم  زا  یلک  ياه  یگژیو 

فیراعت ضقانم  ياه  هنومن  هیحان  زا  ناسآ  يریذپ  بیـسآ  یلک و  ياه  یگژیو  نایم  زا  هدننک  فیرعت  ياه  یگژیو  نییعت  يراوشد 
هک دوب  نابز  هفـسلف  رد  صاخ  یـشرتسگ  نیا  اما  .تسا  هدرک  يزاب  رنه ] فیرعت  ناـکما  زا  يدـیمون  رد   ] یـشقن اـسب  هچ  رنه  یتنس 

ینبم دوب  نیاتشنگتیو  گیودول  رظن  شرتسگ  نیا  .داد  قوس  رنه  فیرعت  ناکما  زا  سأی  هب  هاجنپ  ههد  رد  ار  رنه  هفسالف  زا  يرایـسب 
چیه رد  هک  یمیهافم  نینچ  طـسوت  اـه  هدر  ياـضعا  هک  تسا  یعدـم   (1) یگداوناخ تهابـش  میهافم  میهافم ، زا  يرایـسب  هکنیا  رب 

، ءاضعا نایم  لخادـتم  ياه  تهابـش  رب  هیکت  اـب  اـهنت  اـهنآ  .دـنوش  یم  هتفرگربرد  دنتـسین ، میهـس  يا  هدـننک  فیرعت  كرتشم  هجو 
میهـس یگژیو  کی  رد   B وضع اب  یگداوناخ  تهابـش  صاخ  هدر  کـی  زا   A وضع ور  نیا  زا  .دـنور  یم  رامـش  هب  اه  هدر  ياـضعا 

دندروآ يور  رواب  نیا  هب  هفسالف  زا  يرایسب  .دنتـسین  میهـس  یگژیو  چیه  رد   Z و A ياهوضع اما  .ساـیق  نیمه  رب   C اب  B و تسا 
چیه رد  يرنه  راثآ  اریز  .تسین  فیرعت  لباق  یفاک  مزـال و  طورـش  ساـسارب  اذـل  تسا و  یگداوناـخ  تهابـش  موهفم  کـی  رنه  هک 

.دندرک راکنا  ار  يرنه  راثآ  همه  ندوب  عونصم  یتح  اه  نآ  .دنتسین  میهس  یلک  ای  كرتشم  یگژیو 

، نیاتشنگتیو هفسلف  ریثأت  ایوگ  تصش ، ههد  طساوا  ات  هاجنپ  ههد  لیاوا  زا 
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و [ 1964](1) وتناد روترآ  سپـس  .تسا  هدوب  نکممان  يرما  ناونع  هب  رنه  فیرعت  يارب  شـالت  كرت  رد  هفـسالف  همه  ًاـبیرقت  هزیگنا 
لقادـح اـی  رنه  زیمآ  تیقفوم  فیرعت  هک  دـنتفرگ  هجیتن  نینچ  تواـفتم ، ياـه  هویـش  هب  لالدتـسا  اـب  [ 1965  ] (2) موبلدنام سیروم 

یلثمت لیبق  زا  روصتلا  لهس  ياه  هصخـشم  رب  ءاکتا  يارب  شـشوک  هفـسالف  هکنآ  طرـش  هب  دراد ، ناکما  نآ  یلک  يراذگ  هصخاش 
هلاقم رد  مادک  چیه  موبلدنام  وتناد و  .دننک  زکرمت  تسا ، هدـش  هیبعت  يرنه  راثآ  رد  هک   (4)« تفاب  » رب دنزاس و  فقوتم  ار   (3) ندوب

.دندش قیوشت  راک  نیا  ماجنا  هب  نارگید  اما  دندیزرون ، تردابم  رنه  زا  یفیرعت  هب  دوخ 

ناونع هب  ای  رنه  فیراـعت  شباـتک  رد   (5) سیوید نفتـسا  طسوت  تسا  هدـمآ  تسد  هب  تصـش  ههد  طساوا  زا  هک  يرایـسب  فیراعت 
یم هتشادنپ  رنه  تیاغ  هچ  نآ  ساسارب  ار  يرنه  راثآ  ارگدرکراک ، فیراعت  .تسا  هدش  يدنب  هدر   (7) ارگدنور ای  (6)و  ارگدرکراک

یتانآ هعومجم  اـی  يرنه  رثا  کـی  : » تسا ارگدرکراـک  فیرعت  کـی  هنومن   (8) یلـسدرب ورنوم  فیرعت  .دـننک  یم  فیرعت  فدوش 
هعومجم  9 یعرف روط  هب   ) ای تسا و  هدش  یهدناماس  یتخانـشابیز  يادیپ  تشرـس  اب  يا  هبرجت  هتـسیاش  هئارا  يارب  ًاتلاصا ]  ] هک تسا 

(1982 یلسدرب /  «. ) تسا هدش  روظنم  ماقم  نآ  هب  ندیسر  فده  اب  ًاعون  هک  تسا  یفیط  ای  هدر  هب  هتسباو 

اکتا یتخانشابیز  هبرجت  روصت  رب  حوضو  هب  ارگدرکراک  صاخ  فیرعت  نیا 
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.Danto Arthur - 1
.Mandelbaum Maurice - 2

.Being represention - 3
.Context - 4

.Davice Stephan - 5
.Functional - 6

.Procedural - 7
.Beardsley Monroe - 8
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.تسا هتفرگ  رارق  دیدرت  دروم  هفسالف  زا  يرامش  هلیسو  هب  براجت  هنوگ  نیا  تیهام  دوجو و  اما  دراد 

تیاغ دروم  رد  شناگدـنزاس  ياعدا  اب  دانع  رد  اراکـشآ  هک  دـننابیرگ  هب  تسد  يا  هدـننک  ضقن  راثآ  اب  ارگدرکراک  فیراعت  همه 
يارب اه  تسیئاداد  راثآ  رگید  و  راردا ) فرظ  زا  هدـمآرب  يرثا   ) ناشود همـشچ  هک  تسا  نشور  لاـثم ، يارب  .دـنا  هدـمآ  دـیدپ  رنه 

ره هک  نایب  نیا  اب  دنادب ، عنامالب  ار  یتاعوضوم  نینچ  ندوب  يرنه  رثا  ات  دشوک  یم  یلزدرب  .دنا  هدشن  قلخ  یتخانشابیز  هبرجت  هئارا 
روط هب  هک  دنتسه  يا  هدر  ياضعا  اهنآ  یلو  دنوش ، یمن  هدشن و  روظنم  یتخانشابیز  هبرجت  هئارا  دصق  هب  نآ ، ریاظن  و  همشچ »  » دنچ
یم میسقت  هناگادج  هعومجمریز  ود  هب  يرنه  راثآ  هدر  هاگدید ، نیا  ساسارب  .دنا  هدش  روظنم  یتخانـشابیز  هبرجت  هئارا  يارب  یعون 

هبرجت هـئارا  يارب  هـک  يراـثآ  هعوـمجمریز  دـنا و  هدـش  روـظنم  یتخانــشابیز  هـبرجت  هـئارا  يارب  هـک  يراـثآ  هعوـمجمریز  دـنوش :
گنر هدننک  فیرعت  طرش  کی  ناونع  هب  یتخانش » ابیز  هبرجت  هئارا  يارب  هدش  روظنم   » درکراک ایوگ  .دنا  هدشن  روظنم  یتخانـشابیز 

هب تبـسن  دـنور  کی  ندوب  رگ  فیرعت  رب  ینمـض  تلالد  یلزدرب  فیرعت  قش  نیمود  هک  دـسر  یم  رظن  هب  نینچ  عقاو  رد  .دزاـب  یم 
ار اعدا  ود  وا  .دنک  یم  جاتنتسا  ار  رنه  نوماریپ  ارگدرکراک  عون  زا  ییاه  هنوگ  فیرعت  شرثا ، نیسپاو  رد  وتناد  .دراد  درکراک  کی 

: تسا هدرک  حرطم 

.دنتسه يزیچ  هرابرد  هشیمه  يرنه  راثآ  . 1

.دنتسه ریسفت  ضرعم  رد  هشیمه  يرنه  راثآ  . 2

ار يرنه  راثآ  اهنت  مزال ، طرش  ود  نیا  عومجم  هک  تسا  نشور 
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یمن نایم  هب  یفاک  طورش  ناونع  هب  ار  اه  نآ  وتناد  و  دنتسه _  ریـسفت  ضرعم  رد  يزیچ و  هرابرد  یـساسا  نیناوق  دریگ _  یمنربرد 
يرنه مزال  طرـش  ود  هرابرد  وا  ياعدا  ایآ  اما  .تسین  رظن  دروم  فیرعت ، کی  دـح  رد  وا  يارگدرکراک  تاراـهظا  ور  نیا  زا  .دروآ 
کی زا  يدـیورف  يریـسفت  اسب  هچ  دـقتنم  کی  لاثم ، يارب  .تسا  نآ  ياـنعم  زاربا  يرنه  رثا  کـی  زا  يریـسفت  تسا ؟ حیحـص  ندوب 

اه نآ  .دنتـسه  يریـسفت  ددـعتم  ياـه  هنوگ  ضرعم  رد  يرنه  راـثآ  زا  يرایـسب  ناـمگ  یب  .دـهد  تسد  هب  ینیعم  یـشاقن  اـی  ناـمر 
هتشاد ییاهزیواتـسد  نینچ  راثآ  همه  هک  تسین  نشور  یلو  دنوش ، تفچ  اه  نآ  رب  دنناوت  یم  ریـسافت  هک  دنراد   (1)« ییاهزیواتسد »

راوریسفت هعطق ، کی  نتخاون  رد  ناد  یقیسوم  کی  صاخ  هویش  زا  ام  هتبلا  . (2)« يزاس » یقیسوم هژیو  هعطق  کی  لاثم ، يارب  .دنشاب 
.تسین انعم  زاربا  تسا و  توافتم  ًالماک  يزیچ  نیا  اما  .مییوگ  یم  نخس 

ناش لّثمم  هرابرد  اه  لاثمت  دنتـسه ؛ يزیچ  هرابرد  يرنه  راثآ  زا  يرایـسب  تسیچ ؟ ندوب ، يرنه  يارب  مزـال  هدـش  داـی  طرـش  رگید 
هرابرد يا  هژبا  ان _  ياه  یشاقن  اما  .سایق  نیمه  رب  دنا و  هدش  عازتنا  نآ  زا  هک  دنا  يزیچ  نآ  هرابرد  یعازتنا  ياه  یشاقن  دنتـسه و 

؟ دنتسه هچ 

یب  » شناوـنع هک  دیفـس  هچراـپ  کـی  زا  وا  لاـثم  يارب  .دـناد  یم  رنه  هراـبرد  ار  اـه  یـشاقن  هنوـگ  نیا  وـتناد  هک  دـسر  یم  رظن  هـب 
ياج مک  تسد  دشاب ، رنه  هرابرد  دناوتب  يا  هراگن  نینچ  هک  نیا  .دیوگ  یم  نخـس  رنه  نوماریپ  يزیچ  ناونع  هب  تسا ،  (3)« یناونع

نیا ندوب  رنه  نوماریپ  رگا  یتح  یلو  .دراد  وگو  تفگ  ثحب و 

ص:78

.Handles - 1
.Instrumental music - 2

.Untitled - 3
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نرق رد  تراستوم  طسوت  هک  يزاس » یقیـسوم « هژیو  هعطق  کی  هک  دسر  یمن  رظن  هب  دوش ، تباث  هژبا  ان _  نردم  ياه  یـشاقن  لیبق 
.دشاب يرگید  زیچ  ای  رنه  هرابرد  تسا  هدش  فینصت  مهدجه 

فیرعت نم  .تـسا  هدـش  هـتفرگ  راـک  هـب  تصـش  هـهد  رخاوا  زا  هدـناوخ ، رنه  يارگدـنور  فیراـعت  سیوـید »  » هـچ نآ  زا  يراـمش 
یفیرعت تالکـشم  عون  هب  یمـشچ  هشوگ  اب  ار  نآ  درب و  مهاوخ  راک  هب  يا  هیرظن  نینچ  زا  یقادصم  ناونع  هب  ار  دوخ  (1) يارگداهن

: مهد یم  تسد  هب  ار  يرنه  رثا  زا  یتخانـش  هدر  یـشزراریغ ، فیرعت  نیا  نم  .دز  مهاوخ  کحم  ارگدـنور  ياه  هیرظن  زا  هتـساخرب 
ص:80) ، 1984 یکید /  « ) .تسا هدش  قلخ  (2) رنه ملاع  فرع  هب  هئارا  يارب  هک  تسا  یعونصم  هنوگ  نآ  يرنه  رثا  کی  »

نایب لثمت ، یتخانـشابیز ، هبرجت  هرابرد  يزیچ  دیوگ : یمن  تسا ، يرنه  رثا  تیاغ  هچ  نآ  هرابرد  يزیچ  فیرعت  نیا  هک  دینک  هجوت 
کی ساسارب  ار  رنه  ساسحا ، نایب  دیلقت و  فیراعت  دننام  فیرعت  نیا  هک  دـینک  هجوت  زین  .تسا و  هدـشن  هتفگ  نآ  هبـش  ای  ساسحا 

هب هئارا  يارب  هک  یتاعونصم  عون  هدر  يرنه و  راثآ  هدر  هک  دراد  یم  نایب  اراکشآ  دنک و  یم  فیرعت  وتردوت  رایسب  دنچ  ره  یگژیو 
.دنا هتفاتمه  تسا ، هدش  قلخ  رنه  ملاع  فرع 

تروص رد  نایب  دیلقت و  فیراعت  هک  هنوگ  نامه  تفرگ ، دهاوخربرد  ار  يرنهریغ  روما  ارگداهن ، فیرعت  هک  تسانعم  نادب  نیا  ایآ 
قلخ نآ  يارب  عونصم  هک  تسا  يرنه  ملاع  فرع  هک  نیا  رب  حیرصت  اریز  هن ، دنوش ؟ یم  وربور  یلاکـشا  نینچ  اب  یگتفاتمه  ياعدا 

یگژیو نیا  هک  دنک  یم  نیمضت  تسا ، هدش 

ص:79

.Institution - 1
.Art world public - 2
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یتالاکـشا لاح ، نیا  اب  .دـنک  ریخـست  ار  رنه  يایند  زا  جراخ  تاـعوضوم  دـناوتن  هجیتن  رد  دوش و  عقاو  رنه  ورملق  زا  جراـخ  دـناوتن 
هئارا يارب  هک  دنا  هنوگ  نآ  زا  یتاعونـصم  هزوم  ياه  همان  تسرهف  یـشیامن و  ياه  یهگآ  ریظن  رنه  يایند  رد  یتارقف  .تسا  نایامن 

رارقرب هیوناث  هیلوا و  روما  نایم  رنه  يایند  نورد  یتوافت  دـیاب  .دنتـسین  يرنه  راثآ  حوضو  هب  یلو  دـنا  هدـش  قلخ  رنه  ملاع  فرع  هب 
، فیرعت .دنا  هدش  قتـشم  هیلوا  روما  زا  هک  دنا  یـشیامن  ياه  یهگآ  نوچ  ییایـشا  اه  یمود  دـنا و  يرنه  راثآ  اه  یلوا  دـشاب ؛ هدـش 

.دیآ تسد  هب  مه  فیرعت  لالخ  زا  دناوت  یم  دودح  نیا  تسا و  هدش  روظنم  رنه  ناهج  هیلوا  روما  لومش  يارب 

.دنک تکراشم  هناهاگآ  يرنه  رثا  شنیرفآ  رد  هک  تسا  يدرف  دنمرنه ، کی 

.تسا هدش  هئارا  اهنآ  هب  هک  دنا  یعوضوم  مهف  هدامآ  یتاجرد ، هب  مادک  ره  نآ  ياضعا  هک  تسا  دارفا  زا  یهورگ  فرع ،

.تسا رنه  ملاع  ياه  ماظن  همه  تیلک  رنه  ملاع 

81  ، 80 صص : ، 1984 یکید /   ) .رنه ملاع  فرع  هب  دـنمرنه  کی  طسوت  يرنه  رثا  کی  هئارا  يارب  تسا  یبوچراچ  رنه ، ملاع  ماظن 
و82)

فیراـعت نیا  هک  تسا  نشور  .دـنروآ  یم  مهارف  ار  رنه  مسر  هار و  اـی  داـهن  زا  نکمم  فیـصوت  نیرت  فلکت  یب  فیرعت ، جـنپ  نیا 
اریز درادن ؛ یلکـشم  اجنیا  رد  یلو  تسا ، نینچ  هاگ  دوش و  یم  ظاحل  فیرعت  رد  یقطنم  صقن  کی  نوچ  رود  ًالومعم  .دـنا  يرود 

يرنه رثا  يانعم  شجنس  يوس  هب  یـسک  هاگ  .مینادان  نآ  هب  تبـسن  هک  تسین  يزیچ  زا  نامندرک  هاگآ  هب  فلکم  يرنه  رثا  فیرعت 
شا یگنهرف  هاگتساخ  رنه و  اب  یگرزب  یبرجت  لماعت  نآ  زا  شیپ  هک  دور  یم  يا 

ص:80
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ربخاب نآ  زا  یکدوک  ناوا  زا  شیپاشیپ  هک  تسا  يزیچ  نآ  یشخب  ناماس  یهدنامزاس و  رما  يرنه  رثا  فیرعت  تلاسر  .تسا  هتـشاد 
.هّننقم هوق  یساسا و  نوناق  میهافم  لاثم  يارب  دنریگرد ؛ رود  عون  نیمه  اب  رگید  یگنهرف  میهافم  زا  يرایسب  .میتسه  میا و  هدوب 

، میتسه اهنآ  هب  هتـسبلد  رایـسب  ًاعون  هک  ار  رنه  ياه  یگژیو  عاونا  رنه  يارگدنور  فیراعت  هک  دـنا  هدـیجنر  تقیقح  نیا  زا  يرایـسب 
یلو دنتسه ، رنه  مهم  هوجو  هچرگ  اه  نیا  تفگ ] دیاب   _ ] یلثمت ینایب و  یتخانشابیز ، هوجو  لاثم ، يارب  دنزاس _  یمن  هچراپ  کی 
يا هبنج  تسادیپ ، هک  هنوگ  نآ  رنه  .دنور  راک  هب  هدننک  فیرعت  ياه  یگژیو  نوچمه  دـنناوت  یمن  ور  نیازا  دنتـسین و  یلک  هوجو 
رنه تیاغ  روما  نیا  زا  کی  چیه  اما  میا ، هدرک  عادبا  توافتم  مهم و  رایـسب  روما  زا  یهوبنا  ماجنا  يارب  ار  نآ  هک  تسام  گنهرف  زا 

هب یعنم  یلکریغ  دنمـشزرا  هوجو  نیا  زا  صاـخ  يرنه  رثا  کـی  يرادروخرب  رد  ارگدـنور  فیراـعت  زا  يزیچ  دوجو  نیا  اـب  .تسین 
.تسارگدرکراک عون  زا  رت  لمتحم  ارگدنور  يا  هویش  هب  نآ  هئارا  ناکما  دشاب ، ریذپ  فیرعت  رنه  رگا  .دروآ  یمن  دوجو 

ص:81
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اه تشون  یپ 

هفـسلف ینابم   » باـتک رد  نیمار  یلع  همجرت : زا   Representation یّلثمت رادانعم Significant from و  مرف  ياه  لداـعم 
.تسا هدش  باختنا  درپش » نآ   » رثا رنه »

.تسا هدش  هدیزگرب  يروشآ  شویراد  هتشون  یناسنا  مولع  گنهرف   » زا « non _ objective  » يا هژبا  ان _  لداعم 
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یخیرات هاگدید  زا  رنه  فیرعت 

نوسنیول دلارج 

دادح رغصا  یلع  نادرگرب :

همدقم

راثآ زا  يا  هدمع  شخب  هغدغد  .تسا  هتشاگن  یسانش  ییابیز  هرابرد  يددعتم  راثآ  دنلیرم  هاگـشناد  هفـسلف  داتـسا  نوسنیول ، دلارج 
.تسا دوهشم  شراثآ ، رگید  زا  شیب  میا ، هدروآ  اجنیا  رد  هک  وا  زا  يا  هلاقم  رد  هلئسم  نیا  تسا و  رنه  یخیرات  ياه  هبنج  وا ،

نآ زا  یفیرعت  رنه ، راکشآان  ياه  یگژیو  زا  یکی  بسحرب  دنک  یم  شالت  ( 1979 « ) یخیرات هاگدید  زا  رنه  فیرعت   » رد نوسنیول 
، نوسنیول هیرظن  یلو  دـبای ، یم  طابترا  یکید  يداهن » يروئت   » اب ًالومعم  ییاه  یگژیو  نینچ  اب  رنه  فیرعت  يارب  شالت  .دـنک  هئارا 

نیا اب  يرنه  رثا  هک  تسا  نیا  دـنک ، یم  فیرعت  ار  رنه  نوسنیول ، داـقتعا  هب  هک  يرگناـیامنریغ  یگژیو  .تسا  يا  هناگادـج  ثحبم 
راثآ هب  هک  ییاه ) هویش  ای   ) هویش هب  هک  تسا  هدش  هیهت  دصق 

ص:83
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اریز تسا ؛ مولعم  یگژیو ، نیا  ندوبن  راکـشآ  لـیلد  .دوش  هجوت  نآ  هب  هدیدنـسپ و  دوش ، یم  هجوت  درادناتـسا  روط  هب  قباـس  يرنه 
دروم یگژیو  رثا  کی  مینک  صخـشم  هکنیا  يارب  .ریخ  ای  دراد  ار  یگژیو  نیا  تفگ  رثا  کی  فرـص  یـسررب  اـب  ناوت  یمن  ًاـنئمطم 

رگا .دراد  يا  هطبار  هچ  شا  هدـنزاس  تین  دـصق و  اب  رثا  نآ  مینک  جاتنتـسا  ای  میبایرد  تسا  يرورـض  ریخ ، اـی  دراد  ار  نوسنیول  رظن 
.تسین رنه  تروص ، نیا  ریغ  رد  مینک و  یم  یقلت  رنه  ار  نآ  تسا ، ینادردـق  ای  هجوت  زا  یـصاخ  عون  تفاـیرد  رثا ، قلخ  زا  فدـه 

هب رنه  شیادـیپ  لاـمتحا  تقیقح ، رد  رنه و  قلخ  .دنتـسه  یخیراـت  یعیاـقو  ًـالوصا  نآ  قلخ  رنه و  نوسنیول ، فـیرعت  رد  نیارباـنب ،
شسرپ نیا  زین  اجنیا  رد  یلماکت  ثحابم  رگید  دننام  هتبلا  .دراد  یگتسب  صخشم  ياه  هویش  هب  نآ  هب  ندش  هجوت  یلبق و  رنه  دوجو 

نوسنیول هیرظن  رگا  یلو  تسا ، یقح  هب  ًالماک  شـسرپ  نیا  دوب ؟ اجک  نآ  تکرح  هطقن  دش ؟ عورـش  اجک  زا  رنه  هک  دیآ  یم  شیپ 
.هفسلف ات  دیآ  یم  یسانش  ناسنا  ای  یسانش  ناتساب  زا  رتشیب  نآ ، باوج  مینادب ، تسرد  ار 

يرنه رثا  کی  رنه  .تسا  یـسانشابیز  رد  شـسرپ  نیرت  مرتحم  ًالامتحا  دروآ ، یم  دوجو  هب  ار  رنه  يزیچ  هچ  ًاـعقاو  هک  شـسرپ  نیا 
هچ مینادـب  میراد  تسود  ًانئمطم  .مینادـب  ار  اه  شـسرپ  نیا  خـساپ  میراد  تسود  ام  ًاـنئمطم  دراد ؟ رارق  نآ  ياـجک  رد  تسیچ ؟ رد 
رثا ییالط » یتروص و  ، » سیلاـت رثا  «، Spem in alium  » لاـکیزوم يرنه  رثا  زنکید ، رثا  تسیوت » رویلا   » نوـچمه يراـثآ  زیچ ،

رثا لحاس ،» رد  نیتشینا  ، » نیشنالاب رثا  هلاب ،» صقر  ، » نیوالف
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رنه كرتشم  ناونع  هب  یگمه  هک  ار  رگید  هدشن  ینادردق  هتخانـشان و  راثآ  رایـسب  و  انتآ ) يادخ  دبعم   ) نونتراپ سالگ ، نوسلیو و 
اب رصاعم ، نافوسلیف  ات  هتفرگ  نوطالفا  زا  نافوسلیف ، ددعتم  ياه  هیرظن  ندرک  در  زا  سپ  دزاس ؟ یم  طبترم  مه  اب  دنوش ، یم  هتخانش 

، دـننک یم  حرطم  ار  یلـسلست  تالالدتـسا  ای  دنتـسه  مهبم  فطعنمان و  هژیو ، شیارگ  ياراد  دودـحم ، اـه ، هیرظن  نیا  هک  لـیلد  نیا 
نداد خـساپ  لباق  شـسرپ ، نیا  هک  دوش  تیوقت  نظ  نیا  درادـن و  دوجو  شـسرپ  نیا  يارب  یخـساپ  ًالـصا  دوش  نامگ  تسا  نکمم 
هلمج زا  .تسا  هدش  هئارا  نآ  يارب  خـساپ  زا  يدـیدج  عون  هدـش و  هتخادرپ  شـسرپ  نیا  هب  ریخا  ياه  لاس  رد  نیا ، دوجو  اب  .تسین 

، هصالخ تروص  هب  .درک  حرطم  رتشیب  تحارـص  اب  ار  نآ  یکید  جرُج  داد و  وتناد  روترآ  ار  نآ  هیلوا  حرط  هک  رنه  يداهن » يروئت  »
هداد رارق  نآ  رایتخا  رد  دـیاب  هک  دـنک _  یم  لاغـشا  ار  ینیعم  ياضف  اریز  تسا ؛ يرنه  يرثا  يرنه ، رثا  کـی  دـیوگ  یم  هیرظن  نیا 

.رنه يارب  صخشم  داهن  کی  رد  دوش _ 

I

ماهلا يداهن  يروئت  زا  ًاصخـشم  دیدج  هیرظن  نیا  دـنچره  مهد ، هئارا  رنه  يداهن » يروئت   » يارب ینیزگیاج  مشوک  یم  هلاقم  نیا  رد 
یتاذ و یگژیو  ندوب » يرنه  رثا   » هک تسا  يدـیلک  موهفم  نیا  هدـش ، ظـفح  دـیدج  هیرظن  رد  يداـهن  يروئت  زا  هچنآ  .تسا  هتفرگ 

، هلئسم هکلب  تسین ، زیچ  کی  هدش  هداد  شیامن 
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صخش کی  تین  دصق و  اب  طابترا  ًافرـص  هطبار  نیا  نم ، ریبعت  هب  .تسا  حیحـص  هویـش  هب  ناسنا  رکفت  تیلاعف و  هب  رثا  ندوب  طبترم 
رد دیدناک  کی  نداد  رارق  ًالثم   ) تسا راکـشآ  یلمع  نمـضتم  هک  يداهن ) يروئت  موهفم   ) اب لباقت  رد  تسا _  لقتـسم  صاخـشا ) )
زا معا   ) تین دـصق و  نآ ، رد  هک  دوش _  یم  ارجا  ددـعتم  دارفا  زا  لکـشتم  يداـهن  طـیحم  کـی  رد  هک  يو ) زا  ینادردـق  تیعـضو 

«. رنه ملاع   » مان هب  يراصحنا  ًابیرقت  داهن  کی  هن  و  تسا ) هدوب  هچ  رنه   ) ددرگ یمرب  رنه  خیرات  هب  ریخ ) ای  دشاب  راکشآ  هکنیا 

هبنج رنه  هب  ًامازلا  هک  یحیضوت  میریگب ؛ رظن  رد  يرنه  رثا  دیاب  ار  يزیچ  هچ  هکنیا  رب  دوب  دهاوخ  یحیضوت  مداهنشیپ ، یلـصا  شخب 
درکیور هتشذگ  هب  ًامازلا  رنه  هکنیا  .يداهن  يروئت  رد  رنه  ملاع  هک  دراد  ار  یشقن  نامه  نم  هیرظن  رد  هدیا  نیا  .دشخب  یم  یخیرات 

ینعی نآ  نتفرگ  هدیدان  .تفرگ  رظن  رد  رنه  فیرعت  رد  دیاب  هک  تسا  یتقیقح  تسین ،) هاگآ  نآ  هب  دراوم  یخرب  رد  دـنچره   ) دراد
هک يا  هویش  نآ ؛ مادم  یتاذ  نیوکت  توافتم و  ياه  نامز  لوط  رد  رنه  تدحو  دوجو  يارب  هدننک  عناق  حیـضوت  اهنت  نتفرگ  هدیدان 

.تسا هتسباو  نآ  هب  هکلب  هدوب ، نآ  زا  لبق  هک  تسین  يزیچ  نآ  ور  هلابند  اهنت  رنه  نآ ، ساسا  رب 

II
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زا  ) منک تبحـص  يداـهن  يروئت  هدـمع  لکـشم  ود  دروـم  رد  مراد  لـیامت  منک ، حرطم  تاـیئزج  اـب  ار  دوـخ  هاگدـید  هکنآ  زا  لـبق 
ياـطعا  » و رنه » ملاـع   » ینعی نآ  يدـیلک  میهاـفم  تسین و  شخب  یهاـگآ  هیرظن ، نیا  هکنیا  رب  ینبم  دوش  یم  حرطم  هک  ییاـهداریا 
درکلمع یعون  دـیاب  رنه  قلخ  رد  هک  تسا  یحیولت  ياـنعم  نیا  لکـشم ، نیلوا  مرذـگ .) یم  دنتـسه ، یعونـصم  مهبم و  تیعـضو ،»

.نآ هیبش  ای  نشج  کی  دشاب ، لیخد  یگنهرف ،

داقتعا نم  نآ ، فالخرب  .دشاب  صخـشم  یعامتجا  داهن  کی  اب  طابترا  رد  دیاب  راک  نیا  دهد و  ماجنا  يراک  رهاظ  رد  دـیاب  دـنمرنه 
صخـش يوـس  زا  هن  تسا و  هدـش  هتخانـش  رنه  ناوـنع  هب  دـنمرنه  نهذ  رد  هک  تشاد  کـفنم  یـصوصخ و  رنه  ناوـت  یم  هک  مراد 

هنرگو تسین  یفاک  رنه » ملاع   » تخاس يارب  ییاهنت  هب  رما  نیا  نم ، رظن  هب   ) رنه نآ  هوقلاب  ناگدننک  هبرجت  دنمرنه و  زج  هب  يرگید 
رثا کی  دیلوت  ماگنه  ار  رنه  ناگدننک  فرصم  هعماج ، رنه و  دنمرنه ، نم ، حرط  رد  دوب .) دهاوخ  هدوهیب  یئزج و  رنه ، ملاع  موهفم 

ای دـنک  دانتـسا  رنه  ملاع  یلایخ  ياه  تخاسریز  هب  درادـن  زاین  رنه  قلخ  يارب  دـنمرنه  .تسین  یمازلا  نیا  یلو  دراد ، نهذ  رد  يرنه 
ار غرم  مخت  تسوپ  زا  يا  هعومجم  هک  دیریگب  رظن  رد  اکـساربن  هراکم  رازاب  رد  ار  زرواشک  کی  رـسمه  .دهد  قیبطت  نآ  اب  ار  دوخ 

هدرک قلخ  يرنه  رثا  وا  مییوگب  میناوت  یمن  ایآ  .دـننک  هاـگن  نآ  هب  نارگید  اـت  تسا  هدنابـسچ  يزیم  هشوگ  هب  گـنر  یب  بسچ  اـب 
.دنراد رارق  ضحم  لباقتم  یمانمگ  رد  وا  نوماریپ  يرنه  ناهج  مه  وا و  مه  تسا ؟
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رد ار  یگنر  ياه  گنـس  دناوتب  ات  دنک  یم  يدزد  دوخ  دنمرنهریغ  موق  زا  هک  دیریگب  رظن  رد  ار  نوزامآ  رد  اهنت  تسوپ  خرـس  کی 
دناوت یمن  زین  نیا  .تسین  لئاق  یـصاخ  هاگیاج  ناهج  رد  دوخ  رثا  يارب  رهاظ ، رد  يو  .دیارایب  درادن ، تخرد  هک  لگنج  زا  یـشخب 

.دنک یم  کمک  يرازبا  رنه  هعماج و  رد  عقاو  رنه  هاگآدوخ ، رنه  رنه و  ندرک  بیکرت  هب  يداهن  يروئت  دشاب ؟ رنه 

رنه ملاع  دشاب ، يرنه  رثا  هکنیا  يارب  رثا  کی  هک  تسا  نیا  دراد ، دوجو  يداهن  يروئت  رد  نم ، رظن  هب  هک  يا  هدمع  مود و  لکـشم 
هدشن صخشم  ًالصا  ریدقت »  » موهفم هک  یلاح  رد  دنک ، صخشم  دوش ، یم  دروخرب  نآ  اب  ای  دوش  یم  هئارا  نآ  هک  ار  يا  هویـش  دیاب 
هتـشاد راظتنا  دوخ  هوقلاب  نارگاشامت  زا  دـیاب  دـنمرنه  هک  تسا  هدـشن  هتفگ  ام  هب  ینعی  تسا ؛ یلک  رایـسب  تروص  هب  هدـش ، رگا  اـی 

.دننکب هچ  وا  رثا  اب  دشاب 

لح هار  نم ، داـقتعا  هب  .دوـش  حیرـصت  هنیمز  نیا  رد  یعوـن  هب  دـیاب  دوـش ، هداد  زیمت  رنهریغ  زا  رنه  تسا  رارق  رگا  دـسر  یم  رظن  هب 
رثا هرابرد  هدننیب  هدوب و  هچ  يرنه  رثا  زا  فده  دوصقم و  مینک  صخشم  هک  تسا  نیا  رنه  زا  ایوگ  لماک و  فیرعت  کی  هب  ندیسر 

رد یکریز  هتبلا  .دوش  حرطم  دناوتب  ییاهاضاقت  نینچ  وا  يوس  زا  هک  دوش  نییعت  يداهن  هکنیا  هن  دشاب ، هتشاد  دیاب  یشنکاو  عون  هچ 
، لماک هجوت  نوچمه  یتباث  تایـصوصخ  زا  هتفرگرب  رثا ، هب  نتخادرپ  صاخ  هویـش  ندرک  صخـشم  نودب  ار  راک  نیا  هک  تسا  نیا 
اب فیرعت  عون  نیا  هک  دـش  هداد  ناشن  یفاک  هزادـنا  هب  .میهد  ماجنا  تاساسحا  اب  هارمه  تقادـص  رهاـظ ، هب  صاـخ  هجوت  هنارکفتم ،

هاگدید ندشن  هئارا  هب  هجوت 
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هب زونه  هک  ییاه  هویـش  مینک و  یم  ای  میا  هدرک  ور  نآ  هب  رنه  یـسررب  يارب  هک  ییاه  هویـش  زا  كرتشم  یقلت  ای  دحاو  یـسانشابیز 
هئارا هک  یفیرعت  .تسا  تسکـش  هب  موتحم  درک ، میهاوخ  یـسررب  نآ  اب  ار  يرنه  راثآ  هدـنیآ ، رد  ًاـمتح  یلو  میا ، هدرکن  رکف  اـهنآ 

نآ هب  ار  ییاوتحم  اهنت  هکلب  دنک ، یمن  رثا  یب  دوش ، هئارا  يرنه  راثآ  هب  تبـسن  اهدـعب  تسا  نکمم  هک  ار  ییاهرظن  عاونا  مهد ، یم 
.دراد زاین  نآ  هب  رنه  قلخ  دصق  هک  دهد  یم 

III

رثا کی  هک  تسا  نیا  یلک  روط  هب  نم  هدـیقع  .درک  ادـیپ  رنه  یخیرات  دـشر  رد  دـیاب  دـش ، هدرب  مان  نآ  زا  ـالاب  رد  هک  ار  ییاوتحم 
هب یلبق  يرنه  راـثآ  هک  ییاـه  هویـش  ناـمه  هب  دوـش ، یقلت  يرنه  رثا  هک  تسا  هدوـب  نیا  نآ  قـلخ  زا  دـصق  هـک  تـسا  يرثا  يرنه ،

هنوگچ رگید  ییاسانش ، لباق  یسانشابیز » درکیور   » هنوگره دوبن  رد  .تسا  هتفرگ  تروص  هجوت  اهنآ  هب  هدش و  یقلت  نینچ  یتسرد 
یمن لیلحت  يرنهریغ  ًالماک  طیارـش  اب  ار  رنه  ام  يدرکیور ، نینچ  اب  هک  تسا  راکـشآ  دـیمهف ؟ ار  ندـش » یقلت  يرنه  رثا   » ناوت یم 

صخـشم نامز  کی  رد  هک  دشاب  دـیاب  هنوگچ  رثا  کی  هک  تسا  بلطم  نیا  ندرک  نشور  میهد ، یم  ماجنا  هچنآ  ضوع ، رد  .مینک 
نیا هب  دوش ، یقلت  رنه  هشیمه  يرثا  دوش  یم  ببس  هچنآ  .دوش  یقلت  رنه  دنا ، هتشادن  یلکـشم  هک  هتـشذگ  يرنه  راثآ  هب  هجوت  اب  و 

رنه اب  شا  هطبار  لیلد  هب  تسا  رنه  دـیدج ، رنه  .بقع  يوس  هب  تکرح  لاح و  اـب  ندرک  عورـش  اـب  دوش : صخـشم  دـناوت  یم  هویش 
تسا رنه  رترود ، یمک  هتشذگ  رنه  .رترود  یمک  هتشذگ  رنه  اب  نآ  هطبار  لیلد  هب  تسا  رنه  کیدزن ، هتشذگ  رنه  .کیدزن  هتشذگ 

ات رود  هتشذگ  رنه  اب  شا  هطبار  لیلد  هب 
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طابترا یلبق  راثآ  اـب  هکنآ  نودـب  دوش  قـالطا  نآ  هب  ًائادـتبا  دـناوت  یم  يرنه  شـشوپ  هچنآ  میـسر ؛ یم  هیلوا  رنه  هب  ًـالامتحا  هکنیا 
دوخ ياه  هزیگنا  مشوک  یم  رت ، قیقد  فیرعت  هئارا  زا  لبق  درک .) میهاوخ  تبحـص   VII شخب رد  هیلوا  رنه  دروم  رد   ) .دشاب هتشاد 

.مهد حیضوت  رتشیب  رما  نیا  زا  ار 

رظن هب  .تسا  توافتم  اه  مدآ  یلدنـص و  نیـشام ، دـننام  دراد ، دوجو  ام  فارطا  رد  هک  ییاـهزیچ  رگید  موهفم  زا  يرنه ، رثا  موهفم 
، درادـن ار  فـطعنم  ياـه  یگژیو  یتـح  اـی  یتاذ  ياـه  یگژیو  ساـسا  رب  هدـش  فـیرعت  یلبق  ياـه  تیدودـحم  يرنه  رثا  دـیآ  یم 

یثحب ریخ ، ای  تسا  رنه  دوش  صخـشم  هکنیا  يارب  نآ  هیلوا  هنومن  اب  رثا  کی  هسیاقم  هرابرد  .اه  مدآ  یلدنـص و  نیـشام ، فـالخرب 
هدرک بذج  دوخ  هب  ار  اهنآ  صاخ ، ینامز  رد  رنه  هک  تسا  يرایـسب  صخـشم و  ياه  مدآ  دادعت  میراد ، هک  ییامنهار  اهنت  .تسین 

رثا کی  هکنیا  يارب  هک  دـیآ  یم  یهیدـب  رظن ، هب  سپ  رنه .) ملاع  داهن  ترورـض  مدـع  مرب  یم  نامگ  نم  هک  هنوگ  نآ  ینعی   ) تسا
رد تسا ، هدـش  فیلکت  نییعت  ای  يریگ  میمـصت  اهنآ  هراـبرد  رت  شیپ  هک  يراـثآ  اـب  یعون  هب  دـیاب  دوش ، یقلت  يرنه  رثا  هدـنیآ  رد 
اب ار  نآ  هکنیا  هن  دهد ، طبر  نامز  نآ  رد  دوجوم  رنه  هعومجم  هب  ار  نآ  شقلاخ ، دیاب  دشاب ، يرنه  يرثا  هکنیا  يارب  .دـشاب  طابترا 

.دهد قیبطت  دنک ، یم  رکذ  ار  يرورض  ياه  یگژیو  هک  ییوگلا 

.تسا هدوب  هچ  رنه  هک  درادـن  نیا  زا  رتارف  ینومـضم  اوتحم و  رنه ، موهفم  رـضاح ، لاح  رد  هک  تسا  نیا  میوگب  مراد  شـالت  هچنآ 
.دوش هتفرگ  رظن  رد  دیاب  ینومضم  اوتحم و  نینچ  قفوم ، فیرعت  کی  يارب 

نیا رد  .مینک  زکرمت  هاگآرنه  نادنمرنه  ینعی  یلصا ؛ عوضوم  هرابرد  دییایب 
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نامز رد  نادنمرنه  مامت  نیب  دناوت  یم  رنه  زا  یکرد  هچ  .تسا  رنه  كرد  مزلتسم  هک  تسا  هناهاگآ  یتیلاعف  يرنه ، رثا  قلخ  دراوم ،
ات هک  تسا  يزیچ  نآ  همه  هیاپ  مه  هک  تسا  رنه  زا  یکرد  لامتحا ، اهنت  دسر  یم  رظن  هب  دشاب ؟ كرتشم  فلتخم ، ياه  ناکم  اه و 

هتـشذگ يرنه  تاقیقحت  زا  هتفرگرب  ياه  میمعت  ای  یعازتنا  لوصا  زا  کـی  چـیه  لداـعم  هک  یتاذ  یموهفم  تسا ؛ هدوب  رنه  لاـح  هب 
رنه هب  ار  نآ  هویـش ، نیا  هب  طبترم و  یموهفم ، نینچ  هب  ار  دوخ  يرنه  قلخ  هک  دنتـسه  ینانآ  هاگآرنه ، نادـنمرنه  نیارباـنب ، .تسین 

یمن دشاب _  هتـشادن  یلبق  يرنه  راثآ  هعومجم  هب  یعاجرا  نانآ ، ياه  تیلاعف  رگا  دـننکن _  نینچ  رگا  مرظن ، هب  .دـننک  یم  لیدـبت 
دـصاقم ای  صاـخ  یـسانشابیز  ياـهدرکیور  دوبن  هب  هجوت  اـب  .دـننک  یم  قلخ  رنه  هتـسناد ، اـی  هناـهاگآ  هبنج ، هچ  زا  میمهفب  میناوت 

هب طابترا  نیا  دسر  یم  رظن  هب  .دنـشاب  یلبق  راثآ  اب  یلعف  يرنه  راثآ  نیب  هطبار  یعون  لابند  هب  یقطنم  رظن  زا  دیاب  نادـنمرنه  يرنه ،
: دوش داجیا  دناوت  یم  هویش  هس 

؛ تسا یلبق  يرنه  راثآ  هیبش  ینوریب ، رهاظ  بسح  رب  هک  يرثا  قلخ  اب  . 1

؛ دنک داجیا  ار  یلبق  راثآ  هبرجت  دنیاشوخ /  سح  نامه  دراد  دصق  هک  يرثا  قلخ  . 2

.دندوب هدرک  تفایرد  یلبق  يرنه  راثآ  هک  تسا  يراتفر  ای  هجوت  تفایرد  نآ ، زا  فده  هک  يرثا  قلخ  . 3

تهابش ياه  هبنج  هکنآ  رگم  دوب ، دهاوخ  هدیاف  یب  راک ، نیا  .تسا  هابتشا  تسه ، مه  نیرت  هداس  هک  هنیزگ  نیلوا  هک  تسا  راکشآ 
زا نادـنچ  يرنه  راثآ  هتـشذگ ، اهنیا  زا  .دـشاب  یلبق  يرنه  راثآ  هیبش  دـناوت  یم  هبنج  کـی  زا  يزیچ  ره  ًاـبیرقت  اریز  دوش ؛ صخـشم 

ترخ و زا  ییاه  شخب  هب  هدروخ  شوج  ینهآ  ياه  همسجم  یخرب  ًالثم  .دنتسین  طبترم  مه  هب  يرهاظ  ياه  تهابش  قیرط 
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ار رثا  کی  هکنیا  يارب  یفاک  هن  تسا ، يرورض  هن  يرنه ، راثآ  هب  يرهاظ  تهابش  دوجو  .ناینیـشیپ  ياه  همـسجم  ات  دنرت  هیبش  ترپ 
: لیلد ود  هب  دوب ، دهاوخن  دمآراک  زین  نآ  یلو  تسا ، رت  شخبدیما  یمک  مود ، هنیزگ  .مینادب  يرنه  رثا 

؛ تسین رنه  هب  رصحنم  ًامازلا  دوش ، یم  یشان  رنه  زا  هک  يا  هبرجت  تیاضر /  سح  . 1

، نآ هلیسو  هب  هک  یهار  دنک و  یم  مهارف  ار  هبرجت  تیاضر /  سح  يرنه  رثا  هک  تسا  يا  هویش  دنک ، یم  رنه  ار  يرنه  رثا  هچنآ  . 2
يرنه فیـصوت  نآ  هب  هک  ار  هبرجت  تیاضر /  سح  دـنناوتب  يرنه  راثآ  ات  دوش  یم  نآ  بوذـجم  ای  کیدزن  يرنه  راثآ  هب  رفن  کی 

.دنک لقتنم  دهد ، یم 

، دروآ یم  دوجو  هب  ار  يا  هبرجت  دنیاشوخ /  سح  دوش ، یم  هدروخ  یتقو  هک  دیریگب  رظن  رد  ار  ییوراد  تاکن ، نیا  حیـضوت  يارب 
دنچره تسین ، يرنه  رثا  وراد ، نـیا  .دروآ  یم  تـسد  هـب  يارپا 131 )  ) نووهتب تترآوک  هب  ندرک  شوگ  اـب  صخـش  هچنآ  هباـشم 

.تسا دیفم 

رد تسا  تیعقوم  کی  رد  ندوب  لولعم  لعفنم و  رب  دیکأت  يرنه ، راثآ  زا  هدـش  لقتنم  دـنیاشوخ  ياه  سح  رب  دـیکأت  نیا ، رب  هوالع 
.رثا بحاصت  هویش  ینعی  ندوب ؛ تلع  لاعف و  لباقم 

دهاوخ یم  دراذـگ ، یم  دوخ  هوقلاب  نارگاـشامت  دـید  ضرعم  رد  ار  يرنه  رثا  هک  دـنمرنه  کـی  مینک  رکف  هک  تسا  نیا  رت  یقطنم 
رثا هب  هجوت  اب  ای  دنهد  قفو  ار  دوخ  دـنناوت  یم  طقف  نارگاشامت  اریز  دـنریگ ؛ یم  هچ  نآ  زا  هکنیا  هن  دـننک ، یم  هچ  رثا  نآ  اب  دـنیبب 

میهد یم  حرـش  نآ  ساسا  رب  هک  دنام  یم  یقاب  هنیزگ  اهنت  ناونع  هب  موس  هنیزگ  منک  یم  رکف  نیاربانب ، .دـننک  دروخرب  نآ  اب  یلبق ،
رنه
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.تسیچ

IV

: زا تسا  ترابع  هدوزفا ، نآ  هب  زین  یصاخ  طیارش  یلو  تسا ، هدرک  ظفح  ار  نم  یلصا  هدیا  هک  یفیرعت 

رادیاپ تروص  هب  دنراد ،  X هب تبسن  یضتقم  تیکلام  قح  هک  يدارفا  ای  درف  هک  تسا  رثا  کی   X df تسا = يرنه  رثا  کی   I) X)
( درادناتـسا ای   ) حیحـص روط  هب  یلبق  يرنه  راثآ  هب  هک  ییاـه ) هویـش   ) هویـش هب  ینعی  دوش ؛ یقلت  يرنه  رثا  کـی   X هک دنراد  دـصق 

.دوش راتفر  زین  اهنآ  اب  دوب ، هدش  هجوت 

قلخ  » تسا نیا  روظنم  هصالخ ، روط  هب  دـنراد .» دـصق   » ترابع دروم  رد  لوا  .دراد  دوجو  هیلوا  فیرعت  نیا  هرابرد  يدایز  ياهرظن 
ار یموهفم  یفـشک و  یکبـس ، رنه  بیترت ، هب  ات  هک »...  فدـه  نیا  اـب  دـننک  یم  كرد  ار  نآ  اـی  دـننک  یم  دوخ  نآ  زا  دـننک ، یم 

میمـصت هظحل  کی  رد  صخـش  هکنیا  رگید ، ترابع  هب  .رادـیاپان  هن  دـشاب و  ارذـگان )  ) تاـبثاب دـیاب  دـصق  هکنیا  مود  .مینک  كرد 
یتح ای  موسرم »  » ياه هویش  هب  نآ  ياج  هب  مینک ، فذح  ار  یگژیو  نیا  رگا  .دنک  یمن  تیافک  دنک ، یقلت  يرنه  رثا  ار  يرثا  دریگب 

دهاوخ حیـضوت  ار  هتکن  نیا  دـیآ ، یم  همادا  رد  هک  یلاـثم  .دوش  یم  فرحنم  فیرعت  میرواـیب ، ور  يرنه  راـثآ  زا  یقلت  دنمـشزرا » »
.داد

؛ میرگنب يا  هقباس  نودب  دیدج و  هویـش  هب  ار  اهنآ  دینک  ضرف  .دنوش  یم  یقلت  يرنه  راثآ  ًالامتحا  ییایلاتیا  یـسناسنر  ياه  یـشاقن 
دیدش لاوز  لیلد  هب  دینک  ضرف  دنـشاب و  راک  نیا  بسانم  مه  یلیخ  ًاقافتا  مینک و  هدافتـسا  ییامرگ  يدـنب  قیاع  يارب  ار  اهنآ  ینعی 

نیا يراک ، قیاع  هب  هقباس  یب  زاین  ای  هقیلس 
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ياج ار  دنمـشزرا »  » ای موسرم » تروص  هب   » ای مینک  فذح  ار  حیحـص » روط  هب   » نامفیرعت زا  رگا  .دوش  لیدـبت  هدـعاق  کی  هب  هویش 
يارب ار  نآ  شا  هدـنزاس  هک  يزیچ  ره  هک  دـیآ  یمرب  هنوگ  نیا  اـم  فیرعت  زا  میداد ، هئارا  هک  یفیـصوت  هب  هجوت  اـب  میراذـگب ، نآ 

، سناسنر ياه  یـشاقن  اریز  ارچ ؟ .دوب  دهاوخ  يرنه  رثا  کی  سالگربیاف ) ياه  هقرو  دـننام   ) هدرک یحارط  قیاع  ناونع  هب  هدافتـسا 
مامت ناوت  یمن  .تسین  هنوگ  نیا  ًًانئمطم  .دنا  هدش  یقلت  قیاع  ناونع  هب  هدـنزرا  موسرم و  تروص  هب  هک  دنتـسه  هتـشذگ  يرنه  راثآ 
يارب .صاخ  ياه  یـشاقن  عون  کی  زا  زورما  بسانمان  هدافتـسا  لیلد  هب  اـهنت  تسناد ، يرنه  رثا  ار  هدـنیآ  سـالگربیاف  تـالوصحم 

هک تسا  راکـشآ  .میـشاب  يرنه  راثآ  زا  حیحـص  كرد  کـی  لاـبند  هب  دـیاب  مینک ، يریگولج  هتـساوخان  ياهدـمآ  یپ  نیا  زا  هکنیا 
ردقچ اهنآ  یقیاع  دربراک  درادـن  یتیمها  تسین و  اهنآ  زا  هدافتـسا  تسرد  هویـش  قیاع ، ناونع  هب  سناسنر  ياه  یـشاقن  زا  هدافتـسا 

قلخ يرنه  راثآ  يرنه ، راثآ  كرد  یلبق  هویـش  نینچ  هب  يدـمع  عاجرا  اب  ام  فیرعت  ساسا  رب  سپ  .دـشاب  شخب  تیاضر  اـی  عیاـش 
.دوش یمن 

ار يزیچ  دیناوت  یمن  امـش  .دشاب  نآ  بحاص  دیاب  صخـش  ینعی  دـنک ؛ یم  زکرمت  تیکلام  قح  طرـش  رب  فیرعت  نیا  هکنیا  مراهچ 
نآ بحاص  هک 
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دصق اریز  تسا ؛ رثا  یب  تلاح  نیا  رد  امـش  تین  .دیربب  نیب  زا  ار  نآ  دیرادن  قح  هک  روط  نامه  دینک ، هضرع  رنه  ناونع  هب  دیتسین ،
امش هب  دناوت  یم  دشاب ، هتشادن  ضراعت  امش  دصق  اب  کلام  دصق  رگا  هتبلا   ) دراد تیولوا  امـش  دصق  رب  نآ ، بحاص  رگید ، صخش 

ار رظن  دروم  تیکلام  قح  رثا ، کی  قلخ  اب  صخـش  هک  تسا  نیا  لاور  دینک .) لیدبت  يرنه  راثآ  هب  ار  اهنآ  ییاراد  هک  دـهد  هزاجا 
تعاس لوط  رد  يدادرارق  ساسا  رب  رثا  رگا  لاـثم ، يارب  .تسین  یفاـک  هشیمه  نیا  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  یلو  دروآ ، یم  تسد  هب 

زا  ) .دوب دهاوخ  توافتم  عوضوم ، دوش ، قلخ  تسا ، يزلف  يزاس  هلول  تکرش  کی  مادختسا  رد  دنمرنه  هک  یلاح  رد  يراک و  ياه 
قافتا یفشک  رنه  رد  هچنآ  دننام  دینک ، قلخ  ار  نآ  دیـشاب ، هتـشاد  ار  يرثا » ندرک  يرنه   » قح هکنیا  يارب  تسین  مزال  رگید ، يوس 

یم نیب  زا  ار  یموهفم  رنه  توافتم  ياـه  هنوگ  دوجو  ناـکما  تیکلاـم  قح  طرـش  هک  دوش  یقلت  هنوگ  نیا  تسا  نکمم  .دـتفا ) یم 
دنمرنه هچنآ  اـهنت  یگداـس و  هب  يدراوم  نینچ  رد  ار  يرنه  رثا  هک  میزیهرپـب  هابتـشا  نیا  زا  دـیاب  طـقف  .تسین  هنوـگ  نیا  یلو  درب ،
هداوناخ یگدـنز  زا  شخب  کی  تیتسا ، ریاپما  نامتخاس  ورنوم ، نیلِرم  ًالثم   ) مینک یقلت  تسا ، هدرک  هراشا  نآ  هب  ای  هدرک  فیـصوت 

زا دـنمفده  هعومجم  ار  نآ  هکنآ  ياـج  هب  درادـن ،) تیکلاـم  قح  نآ  هب  تبـسن  دـنمرنه  تسا  مولعم  هک  ییاـهزیچ  .زنییوـک  رد  يا 
.مینادب رثا  فیصوت و 

اب دنناوتب  يرنه  راثآ  ناگدـنهد  شیامن  يرنه و  عیاقو  ناگدـنهد  نامزاس  ناراد ، هزوم  هکنیا  تیکلام ، قح  طرـش  نتفرگ  رظن  رد  اب 
لکشم یمک  دننک ، هئارا  زورما  يرنه  راثآ  ناونع  هب  ار  هتشذگ  يرنهریغ  راثآ  یلعف ، تلوهس 
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فدـه هک  ار  بیجع  هتـسارآ  فرظ  کی  دـنوش ، یم  یقلت  رنه  هک  يراثآ  نداد  ناشن  يارب  يرنه  هزوم  کی  دـینک  ضرف  .دوش  یم 
، تسا هتفر  نیب  زا  هک  تسا  یکیزکم  یناتـساب  گنهرف  کی  هب  طوبرم  رثا  .تسا  هتـشاذگ  شیاـمن  هب  تسین ، صخـشم  نآ ، یلـصا 
دوـش و یم  رهاـظ  دراد ، نآ  موـسر  بادآ و  زا  هک  یلماـک  تاـعالطا  یفاـک و  تادنتـسم  هارمه  هـب  نآ  ناـگداون  زا  رفن  کـی  یلو 

لـسغ يارب  تسا و  سدـقم  یبهذـم  تافیرـشت  هب  طوبرم  هلیـسو  ًارهاظ   ) دوش یم  یمومع  راظنا  زا  فرظ  نآ  ندرک  رود  راتـساوخ 
رثا هک  تسا  نیا  نم  ياعدا  تسین .) مدرم  تسد  هب  يراذـگ  شزرا  يارب  لاـح ، ره  رد  هدـش و  یم  هدافتـسا  نآ  زا  ناـگرزب  دـیمعت 

ار نآ  تسا  هتـشادن  قح  هزورما  رنه  راتخاس  اریز  تسا ؛ هدوبن  رنه  هاگ  چـیه  هکلب  تسین ، يرنهریغ  رـضاح ، لاح  رد  اهنت  رظن  دروم 
.تسا رت  جیار  دوش ، یم  روصت  ًامومع  هچنآ  زا  دراوم  عون  نیا  .دنک  یقلت  هنوگ  نیا 

رظن رد  يارب  دصق  مینک : رکذ  اجنیا  رد  دـنک ، هدروآرب  ار  فیرعت  رد  هدـشدای  طرـش  دـناوت  یم  هک  ار  يدـصق  عون  هس  تسا  بوخ 
هک یـصخشم  ياه  هویـش  ای  هویـش  هب  رظن  بلج  دصق  تسا ؛ صخـشم  هناهاگآرنه  دصق  یلوا  .يرنه  رثا  کی  ناونع  هب  ندش  هتفرگ 

هویش هب  رظن  بلج  دصق  دناوت  یم  نآ  لاثم  .دنا  هدش  هتفرگ  رظن  رد  تسرد  هویش  هب  يرنه ) راثآ  زا  یهورگ  ای   ) هتـشذگ يرنه  راثآ 
هک ییاه  هویـش  هب  رظن  بلج  دصق  تسا ؛ صخـشمان  هاگآرنه  دصق  مود ، .دننک  یم  هجوت  بلج  یمیـس  ياه  همـسجم  هک  دـشاب  يا 

راثآ

ص:96

تالاقم هعومجم  رنه  www.Ghaemiyeh.comیتسیچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 173زکرم  هحفص 102 

http://www.ghaemiyeh.com


يارب دصق  تسا ؛ هاگآان  رنه  دصق  یموس ، .دشاب  نهذ  رد  یـصاخ  دروم  هکنیا  نودب  دنا  هدش  یقلت  حیحـص  روط  هب  هتـشذگ  يرنه 
يرنه راـثآ  هک  تسا  يا  هویـش  لـصا ، رد   θ تسا. هدـش  فیـصوت  یتاذ  ياـه  یگژیو  بسحرب  هـک   θ صاـخ هویـش  هب  رظن  بلج 
دـصق دناوت  یم  زین  نآ  لاثم  .تسا  هتـسناد  یمن  ار  تقیقح  نیا  هدننکدصق  هچرگا  دنا ، هدـش  یقلت  یتسرد  هب  قیرط  نآ  هب  هتـشذگ 

.دشاب ییادص  نینط  هب  هجوت  اب  ندرک  شوگ  يارب 

موس عون  هک  یلاح  رد  دنـشخب ، یم  ققحت  موهفم  نیا  زا  مهبم  یکرد  اب  ار  ندرک  یقلت  يرنه  رثا  يارب  دصق  مود ، لوا و  ياه  هنوگ 
(، هاگآان رنه  دـصق  قیرط  زا   ) نم فیرعت  رد  تسا ، كرد  لـباق  هویـش  ود  ره  رد  موهفم  نیا  هکنیا  هب  هجوت  اـب  .دراد  یفافـش  كرد 

هتـشاد دصق  رگا  دارفا  نیا  .دنتـسه  ربخ  یب  يرنه  ياهداهن  يرنه و  ياه  تیلاعف  يرنه ، راثآ  همه  زا  هک  دنراد  ياج  زین  ینادنمرنه 
هجوت ناشراثآ  هب  دریگ  یم  رارق  عطقم  نآ  یسانشابیز  تامادقا  هعومجم  رد  یلو  دنتسه ، عالطا  یب  نآ  زا  هک  ییاه  هویش  هب  دنـشاب 

یلو تسا ، عالطا  یب  نآ  زا  دنمرنه  دراد ؛ دوجو  رنه  خیرات  اب  یمازلا  يا  هطبار  یتلاح ، نینچ  رد  .دـننک  یم  قلخ  ار  دوخ  رنه  دوش ،
.تسا هتخاس  ار  نآ  تقیقح ، رد 

هب ینامز و  عطقم  نآ  رد  رنه  دـشر  اب  رگا  دنـشاب ، يرنه  رثا  قلخ  زا  ییاه  هنومن  دـنناوت  یم  هداس  ياه  تیلاعف  زا  يدراوم  نیارباـنب ،
هتشاد خساپ  دراوم ، نیا  يارب  دیاب  يروئت  کی  هک  تسا  نیا  رب  نم  رارـصا  .دنـشاب  هتـشاد  تقباطم  دش ، هئارا  نآ  حرط  هک  يا  هویش 
تسین ام  تخانش  نیا  تسا و  رنه  قلاخ  ًامتح  دش ) رکذ  ًالبق  هک  ینوزامآ  تسوپ  خرس  ًالثم   ) یصاخشا نینچ  هاگدید ، نیا  زا  .دشاب 

.دشخب یم  وا  هب  ار  ناونع  نیا  هک 

V

اب .تسیچ  تسا ، يرنه  رثا  يزیچ  هکنیا  زا  نم  روظنم  درک ، صخشم  فافـش  ًاتبـسن  تروص  هب  دش ، هئارا  لبق  شخب  رد  هک  یفیرعت 
، نیا دوجو 
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نامز هب  یگتسباو  موهفم  هک  مهد  یم  هئارا  یمود  فیرعت  منک و  یم  ادف  رتشیب  فاطعنا  تقد و  نتشاد  يارب  ار  تیفافـش  زا  یـشخب 
یفیرعت عون  هچ  دنک  یم  صخـشم  رتشیب  تقد  اب  نییبت و  زین  ار  یلبق  يرنه  راثآ  زا  ام  ریـسفت  دنک و  یم  نایب  رتراکـشآ  ار  يرنه  رثا 

.مهد یم  هئارا  ار  رنه  زا 

X هب تبسن  یـضتقم  تیکلام  قح  هک  يدارفا  ای  درف   t نامز رد  هک  تسا  يرثا   df X رگا  t نامز رد  تسا  يرنه  رثا  کـی   It) X)
يرنه راثآ  هب  هک  ییاه ) هویش   ) هویش هب  ینعی  دوش ؛ یقلت  يرنه  رثا  کی   X هک دنا ) هتشاد  ای   ) دنراد دصق  ارذگان  تروص  هب  دنراد ،

.دوش راتفر  زین  اهنآ  اب  دوش ، یم  ای  دوب  هدش  هجوت  درادناتسا ) ای   ) حیحص روط  هب   t زا لبق  دوجوم 

نکمم رثا  کی  هک  دـنک  یم  صخـشم  فیرعت  نیا  .دـشابن  رگید  نامز  رد  یلو  دـشاب ، يرنه  رثا  دـناوت  یم  نامز  کی  رد  رثا  کـی 
کی فیرعت ، نیا  ساسا  رب  نینچمه  .دوش  لیدبت  يرنه  رثا  هب  رتدـعب ، نامز  رد  دوشن و  یقلت  رنه  نآ ، یکیزیف  قلخ  ضحم  هب  تسا 

.دوش يرنه  رثا  دناوت  یم  قلاخ  گرم  زا  سپ  یتح  ای  صاخ  یهجوت  تفایرد  يارب  نآ  قلاخ  دصق  زا  سپ  یتح  رثا 

اج ای  ناشود  رثا  وراپ ،»  » رد وراـپ  .دـشاب  هلئـسم  نیا  هنومن  دـناوت  یم  یفـشک  رنه  رثا  ره  .تسا  عیاـش  ًاتبـسن  هدـش  حرطم  عون  نیلوا 
« يرطب اج   » رثا رد  يرطب 
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زین نآ  زا  لبق  هک  یلاح  رد  .دـندش  يرنه  رثا  درک ، ادـیپ  اهنآ  هب  تبـسن  یـصاخ  درکیور  ناشود  هکنیا  لیلد  هب  صاخ  ینامز  رد  وا 
، تسا هدش  هیهت  یتیلاعف  زا  یشخب  ناونع  هب  اهنت  هک  تسا  یـشاقن  هدرپ  لاثم  رگید ، عون  .دندوبن  يرنه  رثا  یلو  دنتـشاد ، دوجو  اهنآ 

راثآ قلاخ ، دـصق  اب  هارمه  میمـصت  زا  سپ  اهنت  راثآ  نیا  .تسا  هدـش  یقلت  يرنه  رثا  کی  نآ ، قلاـخ  لـمأت  زور  دـنچ  زا  دـعب  یلو 
.تسا هدرک  هداس  ار  هلئسم  نیا   It فیرعت .دنا  هدش  يرنه 

زین شلاثم  .دهد  حیـضوت  ار  نآ  دـناوتب  دـیاب  رنه  زا  لماک  فیرعت  کی  نم ، رظن  هب  یلو  تسا ، عیاش  رتمک  هدـش  حرطم  عون  نیمود 
ای هجوت  یعون  تفایرد  نآ ، زا  دـصق  هک  دـنک  یم  تسرد   t1 نامز رد  ار   Z رثا هاگآان  رنه  ای  هداس  قلاخ  کـی  دوب : دـهاوخ  نینچ 
θ يرنه راثآ  یضعب  يارب  رظن  دروم  راتفر  ای  هجوت  عون  تسا ، هدوبن   t1 زا لبق  يرنه  رثا  چیه  هب  هجوت  تسرد  هویش  هک  تسا  راتفر 
t2 زا دـعب  اـم  هداـس  قلاـخ  رثا  مییوگب  میناوت  یم  مناـمگ ، هب  .دوـب  دـهاوخ  تسرد  دـنیآ ، یم  دوـجو  هب   t1 زا دـعب  لاـس  هک 200 

خیرات هک  ینامز  دوش ، یم  يرنه  رثا  شدنمفده ، قلخ  زا  لاس  زا 200  دعب   Z ینعی .نآ  زا  لبق  هن  دش ، دهاوخ  یقلت  رنه  ( (t1+200
قلخ زا  دـصق  لاـح ، ره  هب  اریز  تسین ؛ رنه   Z هک تفگ  ناوـت  یمن   t2 ناـمز رد  .تسا  هدوب  هچ   Z قلاخ روظنم  دمهفب  دـناوتب  رنه 

t2 نامز رد   Z دننک. یم  تفایرد  ار  نآ  یتسرد  هب   t2 نامز رد  يرنه  راثآ  ناونع  هب  اه   θ هک تسا  هدوب  هجوت  یعون  تفایرد  نآ ،
ياهدرادناتـسا هعومجم  رد  شقلاخ ) یهاگآ  نودـب   ) هک تسا  هجوت  زا  یعون  تفایرد  نآ ، تخاـس  زا  دـصق  اریز  تسا ؛ يرنه  رثا 

تنس زا  یشخب  هک  ار  ینادردق  یعون  ، t2 نامز رد  ات  دوب  هدش  یحارط  Z دریگ. یم  رارق   t2 نامز رد  يرنه  راثآ  هب  هجوت 
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Z مییوگب هک  درادن  دوجو  یلوبق  لباق  لیلد  چیه  تسا و  هدوبن  دوهـشم   t2 زا لبق  هلئـسم  نیا  یلو  دنک ، تفایرد  تسا ، هدش  يرنه 
يور يرظن  رییغت  نینچ  رنه  لـماکت  لـیلد  هب  هدـنیآ  رد  هکنیا  لـیلد  هب  اـهنت  تسین ، رنه  ادـتبا  رد  يزیچ  .تسا  هدوب  رنه  ، t2 زا لبق 

.دنک داجیا  ار  یقلت  نیا  هلصافالب  دناوت  یم  درکیور  رییغت  دوخ  طقف  .داد  دهاوخ 

تسرد اریز  نآ ؛) زا  سپ  نینچمه  و   ) تسا يرنه  رثا  کی   t2 نامز رد   Z دنک. یم  لح  بسانم  هویش  هب  ار  لکشم  نیا   It فیرعت
يا هویـش  نامه  هب  رثا  نیا  هب  هک  ( t1 نامز رد   ) تسا هتـشاد  دصق  ارذگان  تروص  هب  قح  يذ  يدرف  مییوگب   t2 نامز رد  هک  تسا 

.تسین يرنه  رثا  فیرعت ، نیا  ساسا  رب   t1 رد  Z هتبلا .دش  یم  هجوت  یتسرد  هب   t2 زا لبق  يرنه  راثآ  یخرب  هب  هک  دوش  هجوت 

هچ هتـشذگ  رد  رنه  هکنیا  بسح  رب  صاخ  ناـمز  کـی  رد  ار  رنه  هک  یفیرعت  هصـالخ ، روط  هب  میراد ؟ رنه  زا  یفیرعت  عون  هچ  سپ 
هدوب رنه   t نامز زا  لبق  هک  يزیچ  اب  صاخ  يا  هویـش  هب  دمع و  يور  زا  ینعی   t نامز رد  ندوب  رنه  .دنک  یم  فیـصوت  تسا ، هدوب 

هب يزیچ  رگید ، يوس  زا  .دوب  دهاوخن  يرورض  يرگید  زیچ  ًانئمطم  هک  دهد  یم  ناشن  ام  هب  رنه  یلعف  تیعضو  .ندوب  طبترم  تسا ،
، ولتاـنود رثا  دوواد »  » نوچمه يراـثآ  هک  مینک  ادـیپ  رنه  زا  یکرد  هک  دـشاب  نیا  نامدـصق  رگا  دوـب  دـهاوخن  يرورـض  نیا  زا  ریغ 

رثا برغ » داب  يوس  هب  يا  هدیصق  ، » نسواه كاتسا  رثا  تاظحل »  » یقیسوم ترازتوم ، رثا  رتیپوژ » ینوفمـس  ، » هردنا لراک  رثا  مرها » »
ياه گنهآ   » یلش و
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مامت نآ ، ساسا  رب  هک  دراد  دوجو  رنه  زا  ادـص  کی  یکرد  نونکا  رگا  .دـهد  شـشوپ  يواسم  تروص  هب  ار  نم  يرب  رثا  ییاـیؤر »
دوجو هب   It فیرعت اب  شیب ) مک و   ) كرد نیا  دنوش _  یم  یقلت  رنه  ناشقلخ  نامز  زا  دوش _  یم  یقلت  رنه  هدـشدای ، دروم  شش 

.تسا هدمآ 

رنه هک  دـیوگ  یم  ام  هب  ًاعقاو  فیرعت  نیا  ایآ  دنـسرپ : یم  دـنهد و  یم  ناکت  ار  دوخ  رـس  اـجنیا  رد  ناگدـنناوخ  هک  منیبب  مناوت  یم 
رود فیرعت ، نیا  ایآ  منک ؟ هدافتـسا  فیرعت  نیا  زا  مناوتب  هکنیا  يارب  تسیچ  رنه  منادـب  دـیاب  نم  هک  تسین  هنوگ  نیا  ایآ  تسیچ ؟

تسرد .تسا  هابتشا  یلو  تسا ، مهف  لباق  ًالماک  باوج  نیا  دنک ؟ یمن  فیرعت  رنه  بسحرب  ار  رنه  ینعی  دنک ؛ یمن  داجیا  یلسلست 
شدرگ نیا  فذح  يارب  یلو  دهد ، یم  هئارا  شدوخ  هب  عاجرا  اب  ار  رنه  اریز  دراد ؛ دوجو  فیرعت  نیا  رد  یشدرگ  يزیچ  هک  تسا 

راثآ هب  هنادماع  ًامازلا و  نامز ، کی  رد  يرنه  راثآ  رگا  .مینک  یهت  دراد ، نونکا  مه  هک  یلومش  ناهج  ياوتحم  اهنت  زا  ار  رنه »  » دیاب
دناوت یمن  رنه  زا  فیرعت  کی  روطچ  دننک ، صخشم  ار  تیهام  دیاب  فیراعت  هکنیا  ضرف  اب  دنتسه ، طبترم  هتشذگ  نامز  رد  يرنه 

.دوش یم  داجیا  لسلست  رود  نیاربانب ، دنک ؟ ریسفت  يرنه  راثآ  بسحرب  ار  يرنه  راثآ 

نیا فیرعت  دـهد ، یم  ماجنا  هک  يراک  .تسین  یلـسلست  رود  لماش   It هک مییوگب  دـیاب  مینک ، تبحـص  رتشیب  تقد  اب  میهاوخب  رگا 
هک تسا  تسرد  .دـنا  هدوب  رنه  نامز ، نآ  زا  لبق  هک  ییاهزیچ  هعومجم  هب  عاـجرا  اـب  نیعم  ناـمز  کـی  رد  ندوب  رنه  تسا : موهفم 

زا لبق  ییاهزیچ  هچ  هکنیا  قیدصت  نودب  ناوت  یمن 
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زین نیا  .دنک  یم  لمع  دوخ  رنه  هک  تسا  يا  هویش  تقیقح ، رد  نیا  یلو  تسا ، رنه  ، t نامز رد  زیچ  هچ  هک  تفگ  دنا ، هدوب  رنه  ، t
، نازیم ناـمه  هب  دـنا ، هدوب  يرنه  راـثآ  ، t زا لـبق  يراـثآ  هچ  تسین  صخـشم  هک  هزادـنا  ناـمه  هب  هک  دراد  قباـطت  رنه  تقیقح  اـب 
رد يزیچ  هچ  تفگ  ناوت  یمن  نامز  مه  فیرعت  نیا  زا  هدافتـسا  اـب  هک  تسا  تسرد  .دنتـسه  رنه   t رد يراثآ  هچ  تسین  صخـشم 

كرد هب  هشیمه  یعطقم ، ره  رد  رنه »  » دربراک هک  تسا  لیلد  نآ  هب  نیا  یلو  دوب ، دـهاوخ  ای  تسه  هدوب ، رنه  فلتخم ، ياه  ناـمز 
اب دـناوت  یم  درادـن ، لسلـست  رود  دوش ، هدـیمهف  تسرد  رگا  فیرعت  نیا  هکنیا  .تسا  هتـسباو  عـطقم ، نآ  رد  نآ  یعقاو  یخیراـت و 
رثا نآ  مینادب  میتسین  روبجم  ریخ ، ای  تسا  يرنه  يرثا ، .دـنک  صخـشم  ام  يارب   It فیرعت هکنیا  يارب  هک  دـشاب  هتکن  نیا  رد  لمأت 

هچ ره  دنا ، هداد  لیکشت  ار   t زا لبق  يرنه  راثآ  هک  تسه  ییاهزیچ  عومجم  دوب  قفاوم  دیاب  طقف  .هن  ای  تسا  هدوب  رنه  ، t1 نامز رد 
(. يرنه راثآ   ) دنشاب هتشاد  تسا  نکمم  هک  ییانعم  ره  دنتسه و  هک 

رد دوجوم  کش  هنوگره  منک  یم  رکف  هک  يا  هویـش  مدرک ؛ حرطم  هک  دـنک  یم  هئارا  رنه  لیلحت  نایب  يارب  يرگید  هار  رخآ ، هتکن 
، تسا زورید » رنه   » همادا لـماش  زورما » رنه   » ياـنعم هک  تسا  نیا  مدرک ، هئارا  هچنآ  ًـالوصا  .درب  یم  نیب  زا  ار  ندوب  یلـسلست  دروم 

نیا هک   It فیرعت زا  يرگید  عوـن  هکنیا  يارب  .دوـش  هئارا  « t نامز زا  لبق  رنه   » همادا بسحرب  دـیاب  « t نامز رد  رنه   » ياـنعم هکنیا 
: دینک هاگن  ریز  بلطم  هب  میهد ، هئارا  دنک ، نشور  ار  عوضوم 

X هب تبسن  یـضتقم  تیکلام  قح  هک  يدارفا  ای  درف   t نامز رد  هک  تسا  يرثا   df X = t نامز رد  تسا  يرنه  رثا  کـی   I`t) X)
ارذگان تروص  هب  دنراد 
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زا لبق  يرنه  رثا   » همادا رد  يرنه  راثآ  هب  هک  ییاه ) هویش   ) هویش هب  ینعی  دوش ؛ یقلت  يرنه  رثا  کی   X هک دنا ) هتشاد  ای   ) دراد دصق 
.دوش راتفر  زین  اهنآ  اب  دوش ، یم  ای  دوب  هدش  هجوت  درادناتسا ) ای   ) تسرد تروص  هب  « t

.یناـمز هطقن  کـی  اـت  تسا  نآ  هتـشذگ  دادـتما  طـقف  هکلب  تسین ، فـیرعت  نیا  هب  کـیدزن  يرنه » رثا   » ياـنعم هک  تسا  صخـشم 
هتـشاد ضرف  شیپ  ار  موهفم  نیا  هکنیا  نودـب  دـنهد  یم  شـشوپ  ار  رنه  زا  ام  هزورما  موهفم   I`t ای  It هک منک  یم  اعدا  نیارباـنب ،

.دنشاب

VI

یبـالقنا رنه  سپ  دـسرپب : یـسک  تسا  نکمم  دـنیب ، یم  هتـشذگ  هب  ًاـمازلا  درکیور  اـب  يرما  ار  رنه  هک  هدـش  هئارا  هاگدـید  هراـبرد 
ناسکی هشیمه  ایآ  دنک ؟ تفرشیپ  ای  رییغت  دناوت  یم  هنوگچ  دراد ، هتشذگ  هب  هاگن  هشیمه  رنه  رگا  دهد ؟ یم  قیبطت  ار  دوخ  هنوگچ 

، دیدج يرنه  رثا  .مینک  ادج  لیـصا  ای  دـیدج  رنه  زا  ار  یبالقنا  رنه  لوا  میهدـب  هزاجا  شـسرپ ، نیا  هب  خـساپ  يارب  دـنام ؟ دـهاوخن 
ییاـبیز ياـه  یگژیو  اـی  راـتخاس  رد  هک  تسا  يدـیدج  رثا  لیـصا ، يرنه  رثا  .دـشابن  ربارب  یلبق ، يرنه  رثا  چـیه  اـب  هک  تسا  يرثا 

هب نآ ، رد  هک  ییاه  هویش  هب  ندوزفا  نودب  دناوت  یم  لیصا  رثا  دیلوت  .دشاب  توافتم  نیشیپ ، يرنه  راثآ  زا  رادانعم ، روط  هب  یسانش ،
.دنک ادیپ  همادا  تیاهن ، یب  ات  دوش ، یم  هجوت  يرنه  راثآ 

بسانم هدرکن ، تیافک  نآ  يارب  هتشذگ  رد  يرنه  راثآ  اب  دروخرب  لوادتم  ياه  هار  هک  تسا  يرثا  یبالقنا ، يرنه  رثا  زا  نم  روظنم 
ای هدوهیب  تسا و  هدوبن 
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نم لیلحت  يارب  هک  تسا  یبالقنا  رنه  اهنت  .تسا  هتـشادن  هقباس  هک  تسا  شنکاو  یعون  لابند  هب  یبالقنا  يرنه  رثا  .دـشاب  نکمماـن 
.دنک یم  داجیا  لکشم 

.تسین لکشم  دوخ ، يدوخ  هب  تسا ، يدیدج  راتفر  لابند  هب  رگاشامت ، يارب  دوخ  لوصحم  نتسشن  رمث  هب  يارب  هک  یبالقنا  يرنه 
هجوت و زا  یعون  تفایرد  ینعی  دوب ؛ یبالقنا  اهنآ  نادنمرنه  دصق  هک  اه  تسییاداد  دـننام  تسا  يرنه  يراثآ  دروم  رد  اهنت  لکـشم 
ای تسا  یبالقنا  قلطم ، روط  هب  یبالقنا  يدـمع  رنه  همه  اـیآ  هکنیا   ) تسا تواـفتم  دوب ، نآ  زا  لـبق  اـت  هچنآ  زا  ًـالماک  هک  دروخرب 

(. میوش یمن  نآ  دراو  اجنیا  رد  هک  يا  هدیچیپ  شسرپ  ریخ ،

: دراد دوجو  دربهار  ود  يرنه ، راثآ  قلخ  مهم  هویش  نیا  اب  نم  داهنشیپ  قیبطت  يارب 

، دوش هتخادرپ  تسا ، هتشادن  هقباس  هک  ییاه  هویـش  هب  نانآ  راثآ  هب  دنراد  دیما  هاگآ  یبالقنا  نادنمرنه  دنچره  مینک  اعدا  هکنیا  لوا 
ام هنرگو  تسا  هدـش  قلخ  يرنه  رثا  هک  دـننک  عناق  يا  هویـش  هب  ار  دوخ  ناـبطاخم  دـیاب  ادـتبا  دـشاب ، يرنه  رثا  ناـشرثا ، هکنیا  يارب 

نادنمرنه رد  رنه  قلخ  دصق  نیاربانب ، .مینک  تواضق  رگید ، زیچ  هن  دنا ، هداد  هئارا  رنه  ام  هب  هک  اهنآ  ياعدا  نیا  هرابرد  هنوگچ 

ص:104

تالاقم هعومجم  رنه  www.Ghaemiyeh.comیتسیچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 173زکرم  هحفص 110 

http://www.ghaemiyeh.com


نامه تفایرد  رثا ، نیا  قلخ  زا  نم  دـصق  : » هک تروص  نیا  هب  دـشاب  ریوزت  اـب  هارمه  یناـهن  تروص  هب  تسا  نکمم  هاـگآ  یبـالقنا 
رگاشامت نیاربانب ، .دوش  راتفر  یثنخ  تروص  هب  رثا  نیا  اب  هک  راظتنا  نیا  اب   ) دـنا هدرک  تفایرد  یلبق  يرنه  راـثآ  هک  تسا  یـشنکاو 

قلخ زا  یعقاو  فده  نمـضتم  نم ، مود  دـصق  تسا .) نم  ییاهن  دـصق  نیا  دریگب _  شیپ  يرگید  هاگدـید  هک  دوش  یم  هتخیگنارب 
.دوش یمن  یقلت  يرنه  ًالصا  رثا  دشابن ، لوا  دصق  ات  یلو  تسا ، يرنه  نینچ 

ترورـض .دـنک  یم  دروخرب  رت  میالم  هاگآ ، یبـالقنا  دـنمرنه  يرهاـظ  عضوم  هب  تبـسن  عوضوم  نیا  هب  نتخادرپ  يارب  مود  دربهار 
حیحـص ياه  هویـش  هب  ار  نآ  هکنیا  ياج  هب  .مینک  لمع  زاـب  نهذ  اـب  تسیچ  دـشاب ، يرنه  تسا  رارق  هک  يرثا  هکنیا  دروم  رد  دراد 

اب هناهاگآ  لباقت  رد  ياهدرکیور  درف ، شیارگ  یتقو  ات  هکنیا  ات  میهد  تعسو  ار  نآ  مینک ، دودحم  هتـشذگ  رد  يرنه  راثآ  زا  یقلت 
يریسفت نینچ  نیاربانب ، .دریگب  رظن  رد  ار  يرنه  راثآ  هب  نتخادرپ  هدشن  مالعا  ياه  هویش  دناوتب  تسا ، هتشذگ  حیحـص  ياهدرکیور 

تروص هب  هتشذگ  يرنه  راثآ  هب  هک  ییاه ) هویش   ) هویش هب  هجوت  دوب : دهاوخ  هنوگ  نیا  دنوش ، یقلت  يرنه  تسا  رارق  هک  يراثآ  زا 
رارق هک  يرثا   ) ار نآ  .اه  هویش  نآ  هقباس  اب  لباقت  ای  داضت  رد  رگید  ياه  هویـش  ای  دوش  یم  ای  دش  یم  هجوت  درادناتـسا ) ای   ) تسرد

ار دوش » یقلت  يرنه  تسا  رارق  هک  يرثا   » تسا یفاـک  میریگب ، شیپ  رد  ار  مود  دربهار  نیا  رگا  .میماـن  یم  دوش ) یقلت  يرنه  تسا 
رد .دـهد  شـشوپ  زین  ار  یبالقنا  رنه  نامفیرعت  ات  مینک  دوش » یقلت  يرنه  تسا  رارق  هک  يرثا   » نیزگیاـج  I't و ' It، It لومرف رد 

نادنمرنه هک  دوب  نیا  لوا  دربهار  هدیا  هک  یلاح 
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هتشاد ار  يدازآ  نیا  دنناوتب  ات  دنهد  رارق  فده  ار  رنه  زا  دوجوم  حیحص و  یقلت  ياه  هویش  حطس ، کی  رد  دیاب  هاگآدوخ  یبالقنا 
هویش هب  ًامیقتسم  دیاب  اهنآ  هک  درادن  يرارصا  مود  يژتارتسا  .دنهد  رارق  فده  ار  دیدج  ًالماک  ياه  هویش  رگید  حطس  رد  هک  دنشاب 

(. یتباقر هطبار  هتبلا   ) دننک یحارط  هتـشذگ  ياه  هویـش  اب  طابترا  رد  ار  دـیدج  ياه  هویـش  دـیاب  هکنیا  طقف  دـننک ، هجوت  یلعف  ياه 
، تروص نآ  رد  هتبلا  .دـننک  یمن  قلخ  رنه  اـهنآ  تفگ  ناوتب  هک  درادـن  دوجو  یلیلد  نم ، رظن  هب  دـننکن ، مه  ار  راـک  نیا  رگا  یتح 

نامز رد  ار  نادنمرنه  حالطـصا  هب  راثآ  تیکلام ، قح  نتـشاد  ضرف  اب  هک  تسا  ریذپ  ناکما  نادـنمرنه ، هعماج  ياضعا  رگید  يارب 
، دـشاب يرنه  یتیلاعف  یبالقنا ، هویـش  هکنیا  يارب  هک  تساجنیا  هتکن  .دـنروایب  رنه  هصرع  هب  دـننک و  بحاصت  تسرد  دـصق  اب  رگید 

.دنک تکرح  هتشذگ  يرنه  تیلاعف  ریسم  رد  هناهاگآ  هدنیآ ،) رد  يو  هدنیامن  ای   ) نآ قلاخ  هک  تسا  مزال 

هک تسا  یـشسرپ  تسا ، رت  بسانم  یبالقنا ، رنه  قلخ  اب  رنه  یخیرات  فیرعت  نداد  قفو  يارب  اه  يژتارتسا  نیا  زا  کی  مادـک  هکنیا 
یم نیا  رب  ار  ضرف  هلاـقم ، نیا  هـمادا  رد  مـنک ، هداـمآ  ار  ور  شیپ  ثـحب  هـکنیا  يارب  .مهدـب  خـساپ  نآ  هـب  اـجنیا  رد  مهاوـخ  یمن 

I't و ' It، It فیراعت هکنیا  ینعی  نیا  .میریگ  یم  شیپ  رد  ار  نآ  یـشیامزآ  روط  هب  تسا و  رت  یلمع  لوا ، يژتارتسا  هک  میراذـگ 
.دننک یم  تیافک  یلیمکت ) رنه  نینچمه  و   ) یبالقنا رنه  يارب  دندش و  هدیمهف 

VII

میسرت رنه  لماکت  زا  ار  ریز  ریوصت  تسا ، هدش  هئارا  نونکات  هک  یهاگدید 
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هویـش هب  هتـشذگ  يرنه  راثآ  هب  هک  ییاه  هویـش  هب  هجوت  بلج  يارب  يدـح  ات  مک  تسد  هک  دنتـسه  يراثآ  يرنه ، راـثآ  .دـنک  یم 
، نیاربانب دنتسه و  هتشذگ  راثآ  زا  توافتم  یسوسحم ، روط  هب  دنشاب ، لیصا  رگا  راثآ  نیا  .دنوش  یم  هیهت  دش ، یم  هجوت  درادناتسا 

دـشاب يزیچ  زا  توافتم  يدح  ات  هک  تسا ) نآ  راظتنا  رد  ًالومعم  دنمرنه  هک   ) دنتـسه دـیدج  هجوت  بلج  ياه  هار  نیرتهب  لابند  هب 
عاجرا اب  رتدیدج  راثآ  دوش  یم  ببس  دوش و  یم  ینادردق  تنـس  زا  یـشخب  دوخ ، اه ، شور  نآ  دعب  .دراد  دوجو  عطقم  نآ  رد  هک 

نآ هب  هچنآ  زا  يرتـشیب  قمع  اـب  رنه  دـشر  نیارباـنب ، .دـبای  یم  همادا  تروص ، نیمه  هب  هخرچ  نیا  دـنوش و  یقلت  يرنه  رثا  اـهنآ  هب 
.دـنهد یم  ماجنا  ناگتـشذگ  راثآ  زا  ندرک  يوریپ  زا  شیب  يراک  صاـخ ، هرود  کـی  يرنه  راـثآ  .دـبای  یم  همادا  دوش ، یم  هجوت 

هب هتـشذگ  يرنه  راثآ  .عوضوم  هناسر و  کبـس ، راثآ  رب  هاوگ  ندوب  زا  رتشیب  تسا و  یفداصت  ثراو  کی  زا  رتشیب  اهنآ  هطبار  یتح 
اب هک  ییاه  هویـش  قیرط  زا   ) دوب دهاوخ  تروص  هچ  هب  ناگدنیآ  رنه  دنک  یم  صخـشم  هک  دننک  یم  افیا  شقن  يراتخاس  رد  رابجا 

.تسا هدوب  هچ  رنه  هک  دراد  یگتسب  نیا  هب  یفداصت ، طقف  هن  یموهفم و  رظن  زا  دوش ، یم  هچ  رنه  هکنیا  تسا .) هدش  دروخرب  اهنآ 

دناوت یم  فیرعت  نیا  .دنک  یم  لیلحت  تسا ، هدوب  هچ  نآ  زا  لبق  رنه  هکنیا  بسحرب  ار  صاخ  نامز  کی  رد  ندوب  رنه  ، It فیرعت
درف هرخالاب  هکنیا  ات  درک  هعجارم  هتشذگ  هب  ناوت  یم  دهاوخب ، صخـش  هک  ینامز  دادعت  ره  هب  سپـس  دوش و  لامعا  لاح  نامز  رد 

(. هیلوا رنه  ینعی   ) دسرب رنه  دوخ  لصا  هب 
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اب هک  یفیرعت  مینک ؛ هدافتـسا  رنه  زا  يرگید  فیرعت  يارب  عورـش  هطقن  ناونع  هب  نآ  زا  میناوت  یم  ییاهن ، هلحرم  هب  ندیـسر  زا  سپ 
کی نیا  .دنک  یم  روراب  تسا ، هدش  رهاظ  نآ  زا  لاح  هبات  ار  هچنآ  همه  یلسلسم ، روط  هب  تسا و  هدش  عورش  رنه  یضرف  ياهأشنم 
کی دیهدب  هزاجا  مهد ، هئارا  یفیرعت  نینچ  هکنآ  زا  لبق  .دهد  یم  ناشن  یتشگزاب  ورملق  ناونع  هب  ار  رنه  تسا و  یتشگزاب  فیرعت 

.منک فیرعت  امش  يارب  ار  هداس  ناتساد 

لالخ رد  .دراد  نایرج  اهنآ  رد  يددـعتم  ياه  تیلاعف  دنتـسه و  تفرـشیپ  لاح  رد  يددـعتم  عماوج  .تسا  رنه  عورـش  زا  لبق  ناـمز 
تیلاعف نیا  .دوش  یم  دروخرب  اهنآ  اب  صاخ  هویش  هب  سپـس  دیآ و  یم  دوجو  هب  یعیاقو ) نینچمه  و   ) راثآ اه ، تیلاعف  نیا  زا  یخرب 

يراثآ نآ ، رد  هک  دوش  یم  ماجنا  يدیدج  ياه  تیلاعف  یعطقم ، رد  .تخانش  هیلوا  رنه  ناونع  هب  هتـشذگ  هب  هاگن  اب  ناوت  یم  ار  اه 
يرنه راثآ  زا  یتشادرب  دـننامه  دریگ ، تروص  اهنآ  زا  یتشادرب  هک  تسا  هدوب  نیا  اهنآ  زا  دـصق  هک  دوش  یم  دـیلوت  رگید  یعون  زا 

رد .دوش  یم  رارقرب  طابترا  رنه  ینعی  رت  گرزب  هلوقم  کی  تحت  هیلوا  رنه  تیلاعف  اب  دـیدج  تیلاعف  نیب  نیاربانب ، .تسا  هدـش  هیلوا 
( نآ زا  یکی  زا  شیب  ًالامتحا  ای   ) هیلوا ياهرنه  زا  يدادـعت  فادـها  اب  دوخ  نداد  طابترا  اب  اهنت  رثا  قلخ  هب  رجنم  تیلاعف  عطقم ، نیا 
رد دـنا ، هتـشاد  هیلوا  رنه  راثآ  هک  یفادـها  اـب  دور  ناـمگ  هک  تسا  يرنه  راـثآ  یتروص  رد  اـهنت  تیلاـعف  راـثآ  .دوش  یم  یقلت  رنه 

طابترا قیرط  زا  دـیدج  راثآ  اه و  تیلاعف  هاگ  نآ  دـنوش ، هتخانـش  رنه  ناونع  هب  نآ  راثآ  دـیدج و  تیلاعف  ناـمز  ره  .تسا  طاـبترا 
هب تیاهن  رد  .دنوش  یم  رنه  هنحص  دراو  اهنآ  اب  يدمع 
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: دنک یم  هئارا  ناتساد  نیا  هک  مییوگب  ار  یفیرعت  دیهدب  هزاجا  .میتسه  زورما  هک  میسر  یم  رنه  رد  ییاج 

(. نآ زا  سپ  و   ) t نامز رد  دنتسه  يرنه  راثآ  هیلوا ، ياهرنه  راثآ  هیلوا : ماگ  ( I)

يدارفا ای  درف  ، t نامز رد  هک  دشاب  تسرد  رگا  تسا ، يرنه  رثا   t نامز رد   y سپ هدوب ، يرنه  رثا  ، t زا لبق   X رگا یتشگزاب : ماگ 
هب نآ ، رد  هک  ییاه ) هویش   ) هویش هب   Y هک دنا ) هتشاد   ) دنراد دصق  ارذگان  تروص  هب  دنراد ،  Y هب تبسن  یضتقم  تیکلام  قح  هک 

.دوش هجوت  دوب ، هدش  هجوت  حیحص  روط  هب   X

، دنا هدوب  يرنه  راثآ  هک  ییاهزیچ  یمامت  ًّابیرقت  میراد ، رنه  زا  رـضاح  لاح  رد  ام  هک  یفیرعت  هب  هجوت  اب  فیرعت  نیا  نم ، داقتعا  هب 
نکمم هنوگچ  فیرعت  هک  دیمهف  ناوت  یم  یتحار  هب  نیا ، رب  هوالع  دهد و  یم  ششوپ  ار ) اهنیا  طقف  و   ) دنشاب دنناوت  یم  ای  دنتـسه 

هیلوا ماگ  دراد ، یگتـسب  هیلوا  ماگ  هب  هدـنوشرارکت  یتشگزاب و  تلاح  هک  اجنآ  زا  .دـهد  ناشن  ار  یکی  ندوب  صقان  ای  رثا  یب  تسا 
شوخ دنتـسه ، هچ  متـسناد  یم  رگا  .دنتـسیچ  هیلوا  ياهرنه  هک  دشاب  هدـش  هتفگ  زونه  هکنیا  نودـب  دـنک  یم  هئارا  ار  هیلوا  ياهرنه 

طقف هک  ماـهتا  نیا  زا  ار   II هک تسه  یهار  ایآ  سپ  .دـناد  یمن  سک  چـیه  .مناد  یمن  یلو  منک ، فیـصوت  ار  اهنآ  مدـش  یم  لاح 
؟ مینک ظفح  دراد ، يا  همانرب  تیعضو 
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رد هک  ار  یـشور  ات  هتفرگ  راک  هب  ناوت  یم  میداد ، هیلوا  رنه  هدـیا  هراـبرد  لـصف  نیا  رد  رت  شیپ  هک  ار  یحیـضوت  .یلب  نم ، رظن  هب 
دیسرپ هتشذگ  رد  یلاوتم  ياه  نامز  رد  راثآ  هرابرد  طقف  دیاب  ًاساسا  .دنک  هئارا  دوش ، یم  هدافتسا  هیلوا  ياهرنه  ییاسانـش  رد  عقاو ،

رب مییوگب ، میهاوخب  رت  یمسر  تروص  هب  رگا  دوش »؟ یقلت  رنه  نیا  دوش  یم  ببس  زیچ  هچ  دبای ، نایاپ  ندیـسرپ  دنور  هک  ییاج  ات 
عورـش طبترم  دیدج  يرنه  راثآ  يرـس  کی  اب  دوب : دهاوخ  تروص  نیا  هب  دنور  لیـصفت  حرـش و  رد  تلوهـس  يارب   I فیرعت هیاپ 

رد هک  تسا  هجوت  زا  يا  هویش   R دندوب. هدش  هیهت   R یقلت هجوت و  دصق  هب  هک  تسا  يراثآ  لماش   I، A ساسا رب  سپس  . A مینک ،
لماش ' I، A ساسا رب  .مینک  یم  زکرمت  ' A يور لاح  '. A دراد ، تقباطم  یلبق  يرنه  راثآ  یخرب  اب  درادناتـسا  تروص  هب  تقیقح ،
يرنه راثآ  هعومجم  هب  درادناتسا  روط  هب  تقیقح ، رد  هک  تسا  یهجوت  ' R هدوب و ' R هجوت یقلت و  اهنآ  زا  دصق  هک  تسا  يراثآ 

هک دـنهد  یم  لیکـشت  ار  يرنه  راثآ  هتـشذگ  هب  یـسرتسد  هعومجم  کی  نیاربانب ،  ... A  '' و ' A. A، A ، '' هدوب هدـش  هداد  رت  یلبق 
A0 هک دنتسه  یهجوت  لابند  هب  اهنآ  يدعب  راثآ  هک  میسر  یم   A0 راثآ هعومجم  هب  ماجنارس  .دشاب  صخشم  دیاب  اهنآ  موادت  لصا 

لابند هب  اه  A0 هک يا  هنوـگ  هب  دـشاب ، هدوـب   A0 زا لـبق  هک  تـسین  يا  x راـثآ چـیه  یلو  هدوب ، هدرک  تفاـیرد  درادناتـسا  روط  هب 
يارجا هتبلا  .تسا  هیلوا  رنه  راثآ  هعومجم  کی   A0 نیاربانب ، .دندوب  هدرک  تفایرد  درادناتسا  روط  هب  اه  X هک دنشاب  هدوب  یهجوت 

ناوتب ات  تسا  زاین  عماوج  رد  ینادردق  ياه  هیور  نادنمرنه و  تین  دصق و  دروم  رد  يدایز  شناد  هب  .تسا  تخس  رایـسب  هویـش  نیا 
تشادرب و تیقفوم  اب  ار  هیلوا  ماگ  هتشذگ ، یبایدر  اب 
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ار لاور  نیا  یـسک  رگا  .دوش  یـسانش  هشیر  برغ  گنهرف  هیلوا  ياهرنه  مامت  ات  دوش  ماجنا  يدایز  ياه  هنومن  يارب  دـیاب  راـک  نیا 
هتـشاد نانیمطا  ات  دراد  تسد  رد  یبوخ  لیالد  دـهد ، ماجنا  هزورما  يرنه  راثآ  هنومن  زا  هدـش  باـختنا  تواـفتم و  ياـه  هنوگ  يارب 

ياهرنه ياج  هب  ناوت  یم  لیامت  تروص  رد  نامز و  نآ  رد  .دـنا  هدـش  فشک  دوخ  یخیرات  هاگیفخم  رد  هیلوا  ياـهرنه  همه  دـشاب 
هشیر عقاو ، رد  تسا  هداد  ناشن  یـسانش  ناتـساب  تاقیقحت  هک  درک  نیزگیاج  اه  تیلاعف  یتاذ  طیارـش  زا  یگژیو  کی   II رد هیلوا 

.درک دهاوخ  لماک  ار  رنه  یشدرگ  فیرعت  راک ، نیا  .دنتسه  برغ  گنهرف  ياه 

یم هدافتـسا  رـضاح  لاـح  رد  اـم  هک  ار  یمومع  موهفم  هک  یفیرعت  ناونع  هب  It هیلوا فیرعت  هک  یلاـح  رد  موش  روآداـی  تسا  مهم 
یکرتشم سح  هیلوا  فیرعت  .تسا  موهفم  نیا  دادتما  راکـشآ  نداد  ناشن  طقف  یتشگزاب ، فیرعت  زا  دصق  دهد ، یم  شـشوپ  مینک ،

رثا تاظحل »  » لاس 1820 و رد  یلـش  رثا  برغ » داب  يارب  يا  هدیـصق  ، » لاس 1420 رد  ولتانود  رثا  دیوید »  » رد هک  دـهد  یم  حیـضوت 
هک مینک  اـعدا  میناوت  یمن  .دـهد  یمن  حیـضوت  ار  يرنه  رثا  سح  یتشگزاـب ، فیرعت  .دراد  دوـجو  لاس 1970  رد  نسواه  كاتـسا 
زا هچ  هیلوا  ياهرنه  موهفم  ًانئمطم  .دنـشاب  هتـشاد  هیلوا  ياهرنه  عون  زا  یناکاین  اهنآ  همه  دـنک  یم  باجیا  يرنه  راـثآ  زا  اـم  كرد 

تسه يرنه  رثا  يزیچ  هک  دهد  یمن  لیکشت  ار  دروم  نیا  رد  تواضق  زا  یشخب  دوخ ، رظن  زا  هچ  دنشاب ، هدش  فیصوت  هاگیاج  رظن 
دنور هدـننک  نییبـت  يزاوم و  هک  يا  هویـش  اـب  ار  يرنه  راـثآ  ماـمت  هک  تسا  نیا  دـهد ، یم  ماـجنا  یتشگزاـب  فیرعت  هچنآ  .ریخ  اـی 

رنه لماکت  یخیرات 
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.دنک یم  داجیا  تسا ،

VIII

حیضوت تایئزج  اب  تسا ، هدش  ینایم  هلحرم  رد  رنه  يداهن  هکبـش  نیزگیاج  رنه  سوملم  خیرات  نآ ، رد  هک  ار  دوخ  هیرظن  هک  لاح 
ود ًاـصوصخم  .منک  رظن  راـهظا  دـنراد ، فـالتخا  نآ  رد  يداـهن  يروئت  نم و  هیرظن  هک  یلئاـسم  رگید  دروم  رد  مراد  لـیامت  مداد ،

: درک حرطم  ار  اهنآ  ناوت  یم  شسرپ  لکش  هب  هک  هلئسم 

؟ تسا ییاطعا )  ) ینوریب ای  دصق )  ) ینورد یعوضوم  ًاتاذ  رنه  قلخ  ایآ  . 1

؟ دنک قلخ  دناوتب  ار  يرنه  راثآ  یعون  ات  دشاب  هتشاد  رنه  ملاع  رد  یصاخ  هاگیاج  دیاب  صخش  کی  ایآ  . 2

.مزادرپ یم  هلئسم  ود  نیا  هب  راصتخا  هب  تبون و  هب 

شدصق هک  دنمرنه  تسد  هب  هدش  هتخاس  يرنه  رثا  کی  دینک  ضرف  . 1
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چیه نآ  اـب  هکنیا  هصـالخ  دورن ؛ مه  شورف  هب  دوشن و  غیلبت  اـی  تیریدـم  هئارا ، ییاـج ، رد  دوش ، یقلت  يرنه  رثا  هک  تسا  هدوب  نیا 
کی ياـطعا  اـهنت  دـصق  نتـشاد  دـننک  لالدتـسا  تسا  نکمم  نارگ  يداـهن  تسین ؟ يرنه  رثا  رگید  يرثا  نینچ  اـیآ  .دوـشن  يراـک 

ره هک  یلاح  رد  تسا ، تیعضو  ياطعا  هطساو  هب  هشیمه  دصق  نتـشاد  رگا  .تسین  يرورـض  يرگید  مادقا  تسا و  صاخ  تیعـضو 
هب راک  نیا  نم ، رظن  هب  تسا ،) دنمرنه  اب  ندرک  يزاب  اهنت  هنرگو   ) دشاب هتـشاد  يدصق  دیاب  لاح  ره  هب  يراکـشآ  تیعـضو  ياطعا 
هک تسین  اـنعم  نیدـب  نخـس  نیا  .تسا  لـیخد  رنه  قلخ  رد  هک  تسا  يزیچ  همه  عـقاو  هب  دـصق  هک  تسا  رما  نیا  نتفریذـپ  ياـنعم 
هک دننکن  يراک  نانآ  هک  تسا  لمتحمان  رایـسب  .دننک  قلخ  يرنه  رثا  ناونع  هب  ار  يرثا  دنراد  دصق  طقف  دایز  لامتحا  هب  نادـنمرنه 

دننک تفایرد  ار  یهجوت  ناشراثآ  هک  دـنربب  الاب  ار  لامتحا  نیا  دـننک  یم  شالت  ًاتعیبط  نادـنمرنه  .دوش  بلج  ناشراثآ  هب  اه  هجوت 
(. ام مه  ناشدوخ و  عفانم  يارب  مه   ) دنراد ار  شدصق  هک 

، نآ رد  هک  دوب  میهاوخ  ور  هبور  ییاـیند  اـب  مینک ، فذـح  ار  رنه  قلخ  يرهاـظ  تایرورـض  همه  رگا  هک  سرت  نیا  رگید ، يوـس  زا 
، ناسآ ًاتبـسن  هدش ، داجیا  هک  يرثا  هرابرد  تابثاب  دصق  کی  نتـشاد  .تسا  هیاپ  یب  دنک ، یم  دشر  تعرـس  هب  فراعتمان  يرنه  راثآ 
هب تسا ، ردان  یعیبطریغ و  تخـس ، تسا ، هدـشن  هتخاـس  زونه  هک  يرثا  هراـبرد  يدـصق  نینچ  داـجیا  یلو  تسا ، سوملم  یعیبط و 

هتخاس ًالبق  يرگید  صخـش  ای  تعیبط  ار  هچنآ  تسا  تسرد  دـنک ، عناق  ار  دوخ  یـصخش  هک  دراد  زاـین  فارحنا  بلغا  تراـسج و 
.درادرب دوخ  مان  هب  تسا ،
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كرد ار  ترورـض  نیا  دناوت  یم  دوش ، یمن  داجیا  يرایـسب  دارفا  رد  دصاقم  نیا  هک  دریگب  هدـیدان  ار  تقیقح  نیا  یـسک  رگا  طقف 
هب ار  دوخ  هناخزپشآ  زاگ  رفن  دص  زا  رفن  کی  یتح  ارچ  دهد  حیـضوت  ات  دهد  ماجنا  رنه  ملاع  فرط  زا  ار  یمادقا  دـنمرنه  هک  دـنک 

.تسا هدرکن  لیدبت  يرنه  رثا 

دروم هویش  نیرتمک  نداد  صاصتخا  دوخ  هب   » ینعی یعقاو » ياهزیچ  زا  يرنه  راثآ  تخاس   » دروم رد  مود  شسرپ  هب  وتناد  روترآ  . 2
رثا کی  نیاربانب ، .دننک  یم  قلخ  نادنمرنه  اهنت  ار  يرنه  راثآ  هک  تسا  تسرد  یلیلحت ، رظن  زا  .تسا  هداد  خـساپ  رنه » رد  هدافتـسا 

ییاهنت هب  رثا  .تسین  دنمرنه  تسا ، نآ  قلخ  لوئـسم  هک  یـسک  رگا  تسین ، يرنه  رثا  نآ ) نیع  ای   ) دشاب يرنه  رثا  هیبش  مه  ردق  ره 
.تسا نینچ  يرنه  رثا  کی  ناونع  هب  یلو  دشاب ، هتـشادن  دوجو  دنمرنهریغ  تردـق  زا  جراخ  دـیاش  جـنرب ) زلف  سنج  زا  یئیـش  ًالثم  )

هب یـسک  ار  يرنه  رثا  هک  مقفاوم  زین  نم  دنک ، یم  قلخ  يرنه  رثا  ینامز ، رد  هک  تسا  یـصخش  اهنت  اجنیا  رد  دنمرنه  زا  روظنم  رگا 
تیبثت یتیعقوم  اب  یـصخش  رتشیب ، يزیچ  ینعی  دنمرنه  زا  روظنم  دهد  یم  ناشن  نخـس  قایـس  یلو  دنک ، قلخ  دناوت  یمن  دنمرنه  زج 

بوسنم دراد  داقتعا  وتناد  میمان .) یم  دـنمرنه  ار  نآ   ) تسا يرنه  راثآ  قلخ  شیاـه ، هغدـغد  زا  یکی  هک  تسا  رنه  ملاـع  رد  هدـش 
.مرادن لوبق  ار  نیا  نم  .دشاب  يرنه  رثا  تسا  نکمم  هک  تساعدا  نیا  عنام  تسین ، دـنمرنه  هک  یـسک  هب  یعقاو » ءیـش   » کی ندرک 

یسک ات  دراد  دوجو  هک  یلیلد  اهنت  نم ، رظن  هب  .دشاب  هنوگ  نیا  ًالـصا  تسا » رنه   » ترابع هب  نداد » تبـسن  لوصا   » مرادن داقتعا  نم 
ای صاخ  هاگیاج  کی  نتـشاد  هک  مراد  لوبق  .تساهرنه  همه  اب  يا  هفرح  ای  هدـش  تیبثت  رنه  نتفرگ  هابتـشا  تسا ، نینچ  دـنک  اـعدا 

جنرب زلف  سنج  زا  ءیش  کی  لیدبت  هب  تسا  نکمم  صخشم  هقباس  نتشاد 
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یگداس هب  رنه _  ار  نآ  یلو  دشاب ، هتـشاد  طبر  دراذگ ، یم  رثا  رنه  دشر  رب  هک  يرنه  راثآ  ای  هتـسجرب  ای  هدش  هتخانـش  رنه  کی  هب 
.دنک یمن  _ 

IX

لیلحت هک  منک  دیکأت  رخآ  شخب  رد  دیاب  نیاربانب ، .تسین  هراب  نیا  رد  یکش  چیه  .تسا  هتفای  رییغت  نامز  لوط  رد  ًاعطق  رنه  موهفم 
ینامز ره  رد  هدش  قلخ  رثا  کی  هکنیا  زا  نامروظنم  رضاح ، لاح  رد  ینعی  دهد ؛ ششوپ  ار  رنه  يزورما  موهفم  طقف  دراد  دصق  نم 

هک اـعدا  نیا  .تسا  هتـشاد  ییاـنعم  هچ  رنه  رثا  قلخ  ناـمز  رد  هکنیا  هن  تسیچ ، هدوب ، رنه  عـطقم  نآ  رد  هدـنیآ ) لاـح و  هتـشذگ ، )
لاـس رد  رنه  موهفم  هک  دـنک  یمن  مازلا  تسیچ ، تسا ، يرنه  رثا  لاس 1777  رد  هدـش  قلخ  رثا  هکنیا  يانعم  دـهد  یم  ناشن  لیلحت 

دنهاوخ هئارا  يرنه  راثآ  زا  توافتم  يدح  ات  يدنب  میـسقت  موهفم ، ود  نیا  ًالامتحا  .دـشاب  ربارب  لاس 1717  رد  رنه  موهفم  اـب   1977
تواـفت میناوخ ، یم  ار  نآ  لاس 1977  رد  ام  هچنآ  اـب  لاس 1777  رد  دـناربمر  رثا  بش » نانابهگن   » ندـناوخ يرنه  رثا  ًاـنئمطم  .داد 

رنه موهفم  رد  کش  نودب  هک  رنه 1977  موهفم  زا  یـشخب  اهنت  نم ، رظن  هب  مداد ، هئارا  هک  یلیلحت  هب  هجوت  اب  نیا ، دوجو  اـب  .دراد 
رد نیا  .دنا  هداد  اهنآ  هب  ار  بولسا  نیرتمک  ناشناقلاخ  ای  دنرادن  یبولـسا  هک  تسا  يرنه  يراثآ  ندوب  زاجم  هتـشادن ، دوجو   1777
رد ییاوقم  ياه  هبعج  یـسابلاج ، گنز ، دض  يدالوف  ياه  هلیم  اب  ار  بش » نانابهگن   » رثا لاس 1977  رد  رنه  موهفم  هک  تسا  یلاح 

زیامت دنک  یم  شالت  يدح  ات  لاس 1977  رد  رنه  موهفم  .دناد  یم  طابترا  رد  لاس 1977 
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لاـس 1920 یلاوح  رد  هک  یگرزب  یموهفم  رییغت  نیا  میناد  یم  هک  هنوگ  ناـمه  .دـنک  حرطم  زین  ار  اـهزیچ  نیا  زا  بش » ناـنابهگن  »
.تساه تسییاداد  شبنج  لوصحم  تسا ، هداتفا  قافتا 

هئارا رنه  دشر  رد  دوجوم  ماودت  یتاذ و  تدحو  زا  یمیقتسم  يوق و  حیضوت  رنه ، زا  یخیرات  فیرعت  هک  مدوب  هدرک  دیکأت  رت  شیپ 
رتشیب هن  دشاب ، طبترم  دوخ  لبق  يرنه  راثآ  هب  هناهاگآ  دیاب  دشاب ، يرنه  رثا  ینامز  رد  يرثا  هکنیا  يارب  هصالخ ، روط  هب  .دـهد  یم 

یب دروم  رد  ییاعدا  ناونع  هب  يدمع » هابتـشا   » زا هدـنام  ياجرب  راثآ  دـنک  یم  کمک  میریذـپب ، ار  یخیرات  فیرعت  رگا  .رتمک  هن  و 
هطقن ناونع  هب  ار  نادـنمرنه  دـصق  رگا  اریز  مینک ؛ فرطرب  ار  ناشراثآ  زا  حیحـص  ای  لماک  ینادردـق  هب  نادـنمرنه  تین  ندوب  طـبر 

هژیو هب  .دنتسه  طابترا  یب  يرنه ، رثا  مهف  اب  دصاقم ، نیا  مییوگب  یتحار  هب  درادن  لامتحا  مینادب ، رنهریغ  رنه و  نیب  توافت  يزکرم 
هک تسا  هتـشذگ  ياهراتفر  هجوت و  بلج  ياه  هویـش  رناژ / يرنه / راـثآ  زا  ینادردـق  داـیز  تیمها  هدـنهد  ناـشن  یخیراـت  فیرعت 

.دهد یم  دنویپ  ناشزورما  تادیلوت  هب  دوخ  رنه  قلخ  دصاقم  قیرط  زا  ار  نادنمرنه 

زیچ همه  رنه ، رد  هک  دنک  یم  نشور  ار  تقیقح  نیا  رنه  یخیرات  فیرعت 
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یم ام  زا  مدرم  هک  ییاهزیچ  عاونا  يارب  هک  تسا  نیا  دراد ، جاور  يزیچ  ره  هکنیا  تلع  .درادن  ییآراک  يزیچ  ره  یلو  دراد ، جاور 
نتفرگ رظن  رد  هک  تسا  نیا  درادن ، ییآراک  زیچ  همه  هکنیا  تلع  .درادن  دوجو  یـصخشم  هدودحم  مینک ، یقلت  يرنه  رثا  دـنهاوخ 
هضرع رنه  ناونع  هب  زورما  هک  يزیچ  نآ  زا  تیامح  يارب  رنه  هتـشذگ  ندرک  حرطم  يانعم  هب  ًامازلا  يرنه  رثا  کی  ناونع  هب  يزیچ 

دوش و یم  ماجنا  عیرـس  ود  نیا  لماعت  یهاگ  .درادن  دوجو  یتنامـض  دنناوخب ، مه  اب  هتـشذگ  رظن  زورما و  رثا  هکنیا  يارب  .دوش  یم 
.میوش یم  هیجوت  مییآ و  یمرد  تلاح  نیا  زا  دـعب  یلو  میوش ، یم  هدز  كوش  ام  یهاگ  .تدـم  کی  ندومیپ  زا  دـعب  طـقف  یهاـگ 

، یگداس هب  یهاگ  .میزادنایب  رود  ار  اه  یلبق  میریگب و  شیپ  رد  ار  یقلت  هجوت و  دیدج  ياه  هویـش  میوش  یم  راداو  رابجا  هب  یهاگ 
نینچ رد  .درک  میهاوخن  هبرجت  ار  نآ  زا  رتارف  هک  يا  هزادـنا  هب  مه  نآ  اهنآ _  هس  ره  اـی  میوش _  یم  هدرزآ  هلـصوح و  یب  جـیگ ،

.دنرادن ییآراک  راثآ  نیا  یلو  میراد ، يرنه  راثآ  يدراوم ،

اب رتچ  نآ  ریز  یهورگ  دراد و  دوجو  رنه  دروم  رد  یمومع  يا  هیور  منک  راـکنا  مهاوخ  یمن  هک  میوگب  دـیراذگب  هجیتـن  شخب  رد 
لوبق هچنآ  .دـیمهف  ناشدوخ  یگنهرف  تیعقوم  اب  دـنویپ  رد  دـیاب  ار  يرنه  راثآ  هک  متـسین  نیا  رکنم  نینچمه  .دـنا  طبترم  رگیدـکی 

ار اهنآ  دـیاب  ندوبن  ای  ندوب  رنه  لیلحت  نیاربانب ، دنـشاب و  رنه  يرورـض  شخب  هعماج ، کی  رد  رنه  ياـهداهن  هک  تسا  نیا  مرادـن ،
هعماج .دنتـسین  تیولوا  دـننک ، یم  دـشر  نآ  فارطا  رد  هک  یعاـمتجا  ياـه  بوچراـچ  .تسا  هدـمع  ماـگ  رنه ، قلخ  .دـنک  لـیخد 

یبلاج رایسب  رنه  یسانش ،
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دوـخ یلک  سوـئر  رد  مهد ، یم  هئارا  هک  يا  هیرظن  .تسا  لـمتحم  خـیرات  اـب  طـباور  رد  هـکلب  تـسین ، اـجنآ  رنه  تاذ  یلو  تـسا ،
.تسیچ هطبار  نیا  هک  دهد  یم  حیضوت 
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رنه يایند 

وتناد یس  روترآ 

ییاطع هللا  حور  نادرگرب :

همدقم

؟ ینیب یمن  اجنآ  رد  يزیچ  تلمه :

.منیب یم  هک  تسا  يزیچ  نآ  همه  نیا  و  زیچ ؛ چیه  هکلم :

(. مراهچ هنحص  موس ، هدرپ  تلمه ، ریپسکش ، )

: تسا هتشون  ( 1964 « ) رنه يایند   » هلاقم رد  وا  .تسایبملک  هاگشناد  هفسلف  زاتمم  داتسا  وتناد ، یس  روترآ 

يرنه و هیرظن  ياضف  دـننام  يزیچ  تسا ؛ ناوتان  نآ  ندـید  زا  مشچ  هک  تسا  يزیچ  رگید  دـنمزاین  رنه ، هباـثم  هب  يزیچ  هدـهاشم ، »
هدـهاشم اب  دوش ، یم  یقلت  يرنه  رثا  هچنآ  هک  تسا  يأر  مه  موئابلدـنام  زتیو و  اـب  وتناد  .رنه  ياـیند  ناـمه  اـی  رنه  یخیراـت  شناد 

نیا هرابرد  يرنه  رثا  کی  ولیرب و  هبعج  نایم  زیامت  ثعاب  هچنآ  وتناد  هاگن  زا  .تسین  ریذپ  ناکما  نآ  يرهاظ  تاصخشم 
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هاـگن زا  دزاـس و و  یم  رنه  ياـیند  دراو  ار  لوصحم  نآ  هک  تسا  يرنه  هیرظن  نیا  .تسا  يرنه  هیرظن  کـی  ًافرـص  تسا ، لوـصحم 
«. دنک یم  يریگولج  نآ  هب  هنوگ  ءیش  ًافرص 

نیا یلماکت  تیهام  هب  هاگن  اـب  رنه  شنیرفآ  رد  رنه  ياـیند  يرنه و  هیرظن  شقن  رب  وتناد  دـیکأت  دـهاش  وس ، کـی  زا  هتـشون ، نیا  رد 
زا .دـنک  یم  تیامح  نآ  ندوب  رییغت  لماکت و  شوختـسد  رنه و  موهفم  تابث  ندوبن  یمازلا  رب  ینبم  زتیو  ياعدا  زا  هک  میتسه  هیرظن 
رنه اب  هارمه  دوجو  زا  یعون  میـسرت  يارب  شالت  هلزنم  هب  رنه  ياـیند  يرنه و  هیرظن  رنه ، نیب  هطبار  هراـبرد  وا  شواـک  رگید ، يوس 

.دنک یم  دای  یطابترا » قیرط   » ناونع اب  نآ  زا  موئابلدنام  هک  تسا 

باسح هب  رصاعم  یسانش  ییابیز  هیرظن  راثآ  نیلوا  زا  رنه  لماکت  هلوقم  هب  تبـسن  تیـساسح  تفارظ و  لیلد  هب  وتناد  هلاقم  نیاربانب ،
.دیآ یم 

اب هیرظن  نیا  .دنناد  یم  تعیبط  يامن  مامت  هنییآ  ار  رنه  دوش ، یم  دای  اهنآ  زا  شنزرـس  نیـسحت و  اب  بیترت ، هب  هک  طارقـس  تلمه و 
.دـنک یم  یقلت  مینیب ، یم  لـبق  زا  هچنآ  هدـنهد  باـتزاب  ار  هـنییآ  طارقـس ، .دراد  تـیعقاو  رد  هـشیر  دراد ، یناوارف  ناـفلاخم  هـکنیا 

هب یتخانش  تعفنم  تروص ، ره  رد  تسایـشا و  رهاوظ  زا  یقیقد  ياه  لدب  هدنهد  باتزاب  تسا ، هنییآ  هیبش  هک  اجنآ  ات  رنه  نیاربانب ،
، حوطـس نیا  هک  بیترت  نیا  هب  تسا  هداد  صیخـشت  ار  یـساکعنا  حوطـس  هتـسجرب  یگژیو  رت ، قیقد  یهاگن  اب  تلمه  .درادن  هارمه 

اجنآ ات  رنه  نیاربانب ، .لکش و  نامتروص و  نامه  ینعی  میمهف ؛ یمن  هک  دنتسه  ییاهزیچ  مامت  هدنهد  ناشن 
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ماقم رد  لاح ، نیا  اب  .دراد  یتخانـش  يدربراک  طارقـس ، ياهرایعم  ساـسا  رب  دـهد و  یم  ناـشن  دوخ  هب  ار  اـم  تسا ، هنییآ  هیبش  هک 
ریوصت 0 رگا  .متفای  يرتمک  قمع  ياراد  ار  نآ  لیالد  صقان و  يرگید  اـب  هسیاـقم  رد  دروم  نیا  رد  ار  طارقـس  رظن  فوسلیف ، کـی 

اهنت هن  يا ، هنییآ  يایـشا  تقیقح ، رد  .دنتـسه  يرنه  راـثآ  هنییآ ، ریواـصت  تسا ، دـیلقت  رنه ، رگا  سپ  تسا  زا 0  يدـیلقت  هنییآ ، رد 
ریواصت هب  نداد  عاجرا  .دـننک  یم  لـمع  قح  قاـقحا  يارب  هناوید  يدرف  هب  هحلـسا  ندـنادرگزاب  هباـثم  هب  هکلب  دنتـسین ، يرنه  راـثآ 

رگا .دربب  هرهب  هیرظن  نیا  در  لیلد  ناونع  هب  نآ  زا  هئارا ، ياج  هب  طارقـس  میراد  راظتنا  هک  تسا  ضیقن  لاثم  زا  یفخم  یعون  هنییآ ،
«، تسا يدیلقت   » فیـصوت .دراذگ  یم  هحـص  دوخ  ضقن  رب  سپ  مینک ، یقلت  يرنه  ار  يراثآ  نینچ  هک  دهاوخ  یم  ام  زا  هیرظن  نیا 

دیلقت ریگرد  نادنمرنه  نآ ، زا  دـعب  طارقـس و  رـصع  رد  نوچ  دـیاش  لاح ، نیا  اب  .تسین  تسا » يرنه   » دـننام یفکم  یطرـش  زگره 
دش و هتشاذگ  رانک  مازلا  کی  ناونع  هب  دیلقت  طرش ، نیا  در  اب  .دوبن  راکشآ  یـساکع ، رنه  روهظ  نامز  ات  هیرظن  نیا  ناصقن  دندوب ،
اب راثآ  یخرب  هک  اجنآ  ات  دـندش  هداد  لیلقت  يداقتنا  ياه  هغدـغد  هب  يدـیلقت  ياه  هصخـشم  یکـسنیدناک ، ياهدرواتـسد  ناـمز  زا 

لیدـبت فرـص  يریواصت  هب  هجرد  لزنت  زا  رذـگ  اب  دـندش ، یم  یقلت  رنه  هدولاـش  یناـمز  هک  اـه  یگژیو  نیا  زا  يدـنم  هرهب  دوجو 
قیبطت فدـه ، اریز  تسا ، ریذـپان  بانتجا  لیلحت  هلحرم  ات  موهفم  رب  دارفا  طلـست  هرابرد  طارقـس  ثحب  رد  هلئـسم  نیا  هتبلا  .دنتـشگ 

اهنت دراوم و  یمامت  رد  اهنآ  دربراک  نیـشیپ و  ياه  لیلحت  هئارا  لماش  شتیافک  ناحتما  تسا و  نآ  دربراـک  اـب  هژاو  کـی  فیـصوت 
.دنک یم  قدص  اهنآ  هرابرد  ریخا  دروم  هک  تسا  ییاهنآ 
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هک رنه  هیرظن  .دنتشاد  تسود  ار  يزیچ  هچ  تسیچ و  رنه  هک  دنتـسناد  یم  رهاظ  هب  طارقـس  ناگدنونـش  یمومع ، بیذکت  دوجو  اب 
ینادنچ ییاراک  نآ  يدربراک  ياه  هنومن  صیخـشت  يارب  دارفا  هب  کمک  رد  دوش ، یم  یقلت  رنه  یقیقح  فیرعت  ناونع  هب  اجنیا  رد 
لکـشم دوش و  یم  هدومزآ  نآ  فالخرب  هیرظن  تیافک  هک  تسا  يزیچ  نامه  اقیقد  رما  نیا  ماجنا  يارب  اهنآ  نیـشیپ  ییاناوت  .درادن 

یلو تسا ، هتفرگ  دوخ  رد  ار  هیرظن  هک  تسا  هژاو  زا  ام  فیرعت  نیا  .دنتـسناد  یم  لبق  زا  اهنآ  هک  دنک  یم  راکـشآ  ار  يدراوم  اهنت 
زا هنوگچ  میناد  یم  اریز  مینک ؛» ادـج  نآ  ریغ  زا  ار  يرنه  راثآ  ، » ریخا ناگدنـسیون  زا  یکی  ترابع  هب  هک  میراد  ار  ییاـناوت  نیا  اـم 

هاگن رد  هنییآ  ریواصت  هیبش  ًابیرقت  اه  هیرظن  انعم ، نیا  رد  .میربب  راـک  هب  ار  يرنه » رثا   » تراـبع مینک و  هدافتـسا  حیحـص  رنه »  » هملک
.دنهد یم  ناشن  ار  یتخانش  نابز  یقیقح  تیلاعف  یناگژاو  دومن  ینعی  میناد ؛ یم  لبق  زا  ار  هچنآ  شیپاشیپ  هک  دنتسه  طارقس 

يدرف تسا  نکمم  اهزور  نیا  .تسین  یناسآ  راک  نابز  کی  یموب  ناملکتم  يارب  یتح  اهزیچ ، رگید  زا  يرنه  راـثآ  صیخـشت  هتبلا 
، لاح نیا  اب  .تسا  هدـشن  هداد  حیـضوت  يو  يارب  طبترم  يرنه  هیرظن  اریز  دربب ؛ رـس  هب  يرنه  یناکم  رد  روضح ، زا  یهاـگآ  نودـب 

هیرظن ياـهدربراک  زا  یکی  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، يرنه  ياـه  هیرظن  زا  يرنه  یحاوـن  ندـش  لیکـشت  هلئـسم ، نیا  لـیلد  زا  یـشخب 
زیامت رنهریغ  رنه و  نیب  یتخـس  هب  نارگید  نوکالگ و  .تسا  رنه  قلخ  ناکما  لـئاسم ، رگید  زا  رنه  صیخـشت  هب  کـمک  رب  هوـالع 

.دنتفرگ یمن  رارق  زین  هنییآ  ریواصت  رامش  رد  تروص ، نیا  ریغ  رد  دنداد و 
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هب .دـنک  تبحـص  رگید  ییاج  رد  قیاقح  زا  يدـیدج  عون  هباشم  يرنه ، راـثآ  زا  يدـیدج  عون  فشک  زا  يدرف  هک  دـیریگب  رظن  رد 
.دشاب هتشاد  نازادرپ  هیرظن  هب  حیضوت  يارب  يزیچ  رگید ، ترابع 

يرما میهد ؛ یم  قیبطت  نیـشیپ  ياـه  هیرظن  اـب  یبـنج  تایـضرف  قیرط  زا  ار  دـیدج  قیاـقح  ًـالومعم  تـالوقم  رگید  دـننامه  ملع  رد 
لاح رد  .تشاذـگ  رانک  ناوت  یمن  ار  نآ  هراب  کـی  هب  هک  تسا  دنمـشزرا  ردـق  نآ  ثحب  دروم  هیرظن  نآ ، رد  هک  هناراـک  هظفاـحم 

لیالد اب  ار  اه  هدیدپ  طابترا  هک  تسا  يدـنمتردق  رایـسب  هیرظن  دوش ، _  رکف  نآ  هب  بوخ  رگا  هتبلا  يرنه _  دـیلقت  هیرظن  رـضاح ،
رد هیرظن  نیا  تیوقت  هوالع ، هب  .دوش  یم  هدیچیپ  يا  هلوقم  رد  قفاوت  داجیا  ببس  دهد و  یم  حیضوت  يرنه  راثآ  یبایـشزرا  یببس و 

، فرحنم دوش ، رود  دـیلقت  زا  هک  يدـنمرنه  هکنیا  ًالثم  تسا ، ناسآ  يرما  یبنج  تایـضرف  قیرط  زا  هدـشدای  ضیقن  ياه  لاثم  ربارب 
نومزآ نیا  دیریگب  رظن  رد  .دنتـسه  یندومزآ  ییاه  ینیب  شیپ  تقیقح ، رد  تقامح  ای  يزاب  نابز  یتقایل ، یب  .تسا  هناوید  ای  قیالان 
هیرظن اجنیا  رد  .دوش  ضوع  دیاب  تسا ، ریذپان  حیحصت  رگید  هک  هیرظن  هکنیا  دنرادن و  ار  مزال  ییاراک  تایضرف  هک  دنهد  ناشن  اه 

رظن رد  اب  يدرف  تسا  نکمم  .درب  یم  هرهب  شکرـس  قیاـقح  هارمه  هب  نیـشیپ  هیرظن  تیلباـق  زا  هک  دوش  یم  نادـیم  دراو  دـیدج  يا 
ییاج دنتسین ، تهابش  یب  ملع ، خیرات  زا  يدراوم  اب  هک  دنک  حرطم  رنه  خیرات  رد  ار  صاخ  يدراوم  يرکف ، طوطخ  نیا  نتفرگ 
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یلبنت و بصعت ، لـیلد  هب  قیاـقح  یخرب  اـب  ییوراـیور  زا  يراددوـخ  تسا و  هـتفرگ  رارق  ریثأـت  تـحت  یموـهفم  بـالقنا  کـی  هـک 
یم تسد  زا  ار  دوخ  ماجسنا  یمامت  هک  دتفا  یم  رطخ  هب  اجنآ  ات  هدش  هتخانش  ربتعم و  يا  هیرظن  هک  تسا  نآ  لیلد  هب  یگتفیشدوخ 

.دندش راکشآ  یتسینویسرپمااسپ  ياه  یشاقن  شیادیپ  اب  دراوم  نیا  زا  یخرب  .دهد 

ریغ رد  .میریگب  رظن  رد  تیفیک  یب  رنه  ار  اهنآ  هکنیا  رگم  مینک  ضرف  يرنه  راثآ  ار  دراوم  نیا  درادن  ناکما  يرنه ، هیرظن  بسحرب 
ناونع هب  دراوم  نیا  نتفریذپ  يارب  نیاربانب ، .دـنوش  یم  ضرف  اه  هناوید  تایدـنرچ  يرـصب  ياتمه  ای  دوخ  غیلبت  هقح ، تروص ، نیا 

قح لماش  اهنت  هن  نوچ  میرادـن ؛ زاین  يرظن  شرگن  ناونع  هب  هقیلـس  رد  لوحت  هب  لئافار ، رثا  حیـسم » یلجت   » هرابرد ًالثم  يرنه  راثآ 
هک يا  هنوگ  هب  دنراد ، دیکأت  هدش  هتفریذپ  يرنه  راثآ  زا  يدیدج  هتسجرب  ياه  یگژیو  رب  هکلب  دنوش ، یم  راثآ  نیا  يرنه  شیادیپ 

ياـه یـشاقن  اـهنت  هن  دـیدج ، هیرظن  کـی  نتفریذـپ  هجیتـن  رد  .داد  هئارا  راـثآ  نیا  هاـگیاج  زا  یتواـفتم  ياـه  تشادرب  دـیاب  نونکا 
رگید یـسانش و  مدرم  ياه  هزوم  زا  هحلـسا  کتروص و  دننام  ایـشا  زا  يدادعت  هکلب  دـندش ، یقلت  يرنه  يراثآ  یتسینویـسرپمااسپ ،

، دیدج هیرظن  کی  نتفریذپ  رایعم  هک  تسا  نآ  تیعقاو  نیا  زا  ام  راظتنا  لاح ، نیا  اب  .دـندش  هداد  لاقتنا  ابیز  ياهرنه  هزوم  هب  اهاج 
ّدح رد  رگا  یتح  دوش ، هداد  لاقتنا  دیابن  ابیز  ياهرنه  هزوم  زا  يزیچ  چـیه  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، نیـشیپ  ياه  هیرظن  زا  يریگ  هرهب 

هب یموب  ناملکتم  زا  يرایسب  .دشاب  دیدزاب  ياضف  ایشا و  يرادهگن  ياه  قاتا  نیب  یلخاد  نویساروکد  رییغت 
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ار يدراوِدا  ِناینیـشیپ  هک  دنراد  هراشا  يرنه » رثا   » ترابع شزومآ  يارب  لدب  ییاه  هخـسن  ناونع  هب  رهـش  هیـشاح  ياه  يراخب  شیپ 
.دنک یم  یتخانش  نابز  هتکس  راچد 

هژاو زا  یبوخ  شیب  مک و  فیرعت  یخیرات ، رظن  زا  مهد : یم  هولج  هنوراو  ار  بلطم  هیرظن ، هرابرد  تبحـص  اب  نتفای ، ناـنیمطا  يارب 
.تسا هتشاد  دوجو  يرنه  دیلقت  هیرظن 

هک منک  یم  تبحص  نیزگیاج  يا  هیرظن  زا  اجنیا  رد  نم  دنشاب و  یقطنم  حرـش  تایـضتقم  میلـست  دیاب  رنه  یخیرات  ياه  یگدیچیپ 
.دنک یم  ناربج  تسا ، هدش  راکشآ  ًاتقیقح  هک  يا  هیرظن  باختنا  قیرط  زا  ار  یخیرات  بذک 

دیدـج يریواصت  ناقلاخ  دـیاب  هکلب  يدـیلقت ، یلو  یقیقح ، يریواصت  ناـقلاخ  دـیابن  ار  رظن  دروم  نادـنمرنه  هیرظن ، نیا  ساـسا  رب 
.درک ضرف  اه  هنومن  نیرتهب  اب  مه  نآ  ناینیشیپ  دننامه 

و دوب ) دـنمرنه  نیلوا  دـنوادخ ، هک  دـیوگ  ¬ یم يرازاو   ) دـش یم  داـی  هناـقالخ  يرما  ناونع  هب  رنه  زا  زین  نیا  زا  شیپ  همه ، نیا  اـب 
رنه هیرظن  دوب .» تیعقاو  هکلب  مهوت ، قلخ  هن  ناشفده ، ، » يارف رجار  لوق  هب  هک  دندوب  قالخ  رایسب  ییاه  ناسنا  اه  تسینویسرپمااسپ 

یـشاقن نازـس ،  گوگنو و  راثآ  زا  يدرف  تسا  نکمم  هوالع ، هب  .درک  ضوع  ار  میدق  دـیدج و  یـشاقن  راثآ  هب  هاگن  عون  یقیقح ،
راثآ زا  هیشاح ؛ زا  مرف  یگدز  نوریب  یفود ، وئر و  راثآ  زا  ییادتبا ؛
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هب ار  نهذ  یلو  دشاب ، هتشاد  ار  ییاه  تشادرب  نینچ  یشاقن ، ياه  شور  رگید  گنر و  حطس  زا  دوخرـس  هدافتـسا  اهواف ، ناگوگ و 
.دنرادن بیرف  دصق  مک ، تسد  ای  دنتسین  يدیلقت  راثآ ، نیا  هک  دنک  یم  تیاده  تقیقح  نیا 

یسک هک  دوش  یم  نیا  پاچ ) لعج و   ) ییاهن هجیتن  هک  تسا  یلعج  سانکسا  يور  ینوناقریغ »  » ترابع پاچ  هیبش  ًاقیقد  هلئسم  نیا 
.دروخن بیرف 

يایشا نیب  دازآ  ياضف  هلئسم ، نیا  .دوشن  یعقاو  سانکـسا  کی  دوخ ، هب  دوخ  هک  تسین  مه  انعم  نادب  یلو  تسین ، مهو  سانکـسا ،
بیـس نیاربانب ، .تسا  ناهج  هب  یکمک  هک  تسا  لدبریغ  دور ، یم  راک  هب  اجنیا  رد  هک  يا  هژاو  دـنک : یم  رپ  ار  اهنآ  لدـب  یعقاو و 

نوچ تسا و  عقاو  يایند  رد  اهروخ  ینیمز  بیـس  زا  لدـبریغ  يرثا  هابتـشاریغ ، ياـه  فیرحت  هجیتن  رد  گوگنو  رثا  اـهروخ  ینیمز 
، درک ضرف  یقیقح  يرثا  ناوت  یم  ار  نآ  هک  ییاج  ات  دیامن  یم  يدیلقتریغ  گوگنو ، یشاقن  تسین ، اهروخ  ینیمز  بیـس  زا  یلدب 

.دنا هدناوخ  هدش  هتخانش  دارفا  هک  روط  نامه 

رگا دندوب : يرارف  نآ  زا  طارقـس  يرنه  دیلقت  هیرظن  رد  هک  دنوش  یم  دراو  ییاج  هب  هرابود  يرنه  راثآ  یقیقح ، رنه  هیرظن  قیرط  زا 
زا .دمآ  نوریب  دنلبرس  یسانش  یتسه  ثحبم  زا  مسینویسرپمااسپ  بتکم  .دنتـسین  یعقاو  مه  رتمک  دنـشابن ، رت  یعقاو  ناراخب ، راثآ  زا 

، نیاتشا نتخیل  يُر  نیاربانب ، .میسانشب  ار  نامفارطا  يرنه  راثآ  دیاب  هک  تسا  یقیقح  رنه  هیرظن  نیاتشا  نتخیل  قیرط 
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ریواصت زا  گرزب  ياه  هزادنا  اب  یعقاو  ياهدومن  اه ، یـشاقن  نیا  .دـنک  یم  یـشاقن  توف  ات 12  هزادـنا 10  رد  روصم  ياه  یهاکف 
هب دنک ، یکاکح  نزوس  رس  رب  ار  سدقم » میرم   » ترابع دناوتب  دیاش  رهام  كاکح  کی  .دنیآ  یم  مشچ  هب  رایسب  هک  دنتسه  هنازور 
یم دـیدپان  مک  مک  هک  دوب  دـهاوخ  يا  هکل  هیبش  نموین » تنراب   » ترابع یلو  دـشاب ، ندـید  لـباق  حلـسمریغ  مشچ  اـب  هک  يا  هنوگ 

ار اضف  لک  سکع  راثآ  یلو  تسین ، ینداد  صیخشت  نویناک  ویتسا  زا  هباشم  يریوصت  زا  یسکع  زا  نیاتشا ، نتخیل  زا  یسکع  .دوش 
دهاوخ ار  گنر  تیمها  نامه  اـجنیا  رد  هزادـنا  تسا ، یلچیتوب  دیفـس  هایـس و  ياـه  یکاـکح  زا  رت  صقاـن  نوچ  دریگ و  یمنربرد 

فرط زا  .دنتسه  گرزب  ینوزلح  ياه  فدص  دننامه  دیدج  يا  هرهوج  هکلب  دنتـسین ، دیلقت  ینیاتـشا ، نتخیل  راثآ  نیاربانب ، .تشاد 
نیا اریز  دنتسین ؛ دیلقت  يو ، ریواصت  مه  زاب  .دنرادن  يریثأت  اهنآ  رد  هزادنا  رایعم  هک  دنک  یم  یـشاقن  ار  ییایـشا  زناج  رپساچ  رگید ،
رظن زا  هک  يا  هنوگ  هب  دشاب ، هورگ  نآ  راثآ  لک  هدنهد  ناشن  راکدوخ  روط  هب  راثآ  کت  کت  زا  يا  هخـسن  ره  هک  دنراد  ار  تیلباق 
هدش هتخاس  یشاقن  زا  هک  تسا  يا  ددع 3 ددع 3 ، یشاقن  تسا : ددع  نآ  دوخ  ددع ، کی  لدب  نیاربانب ، .دنتـسه  دننام  یب  یقطنم ،
قمع مک  ياه  تشوناپ  هب  نم  دـیما  هکنیا  ماجنارـس  .تسا  هدرک  یـشاقن  ار  اه  هشقن  اه و  مچرپ  اه ، فدـه  زناـج ، هوـالع ، هب  .تسا 

رد یبوـخ  هب  گربندـُلا  زییـالک  گربـنچار و  تربار  ینعی  هصرع ؛ نیا  ناـماگ  شیپ  زا  نت  ود  هک  يا  هیرظن  تسین ؛ نوطـالفا  راـثآ 
باوخ تخت  .دنداد  ماجنا  دوخ  تسد  هب  هدش  هتخاس  ياه  باوختخت 
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.تسا هدش  نازیوآ  راد ، هگر  هدنکارپ  ياه  گنر  اب  راوید و  يور  گربنچار ،

ییاـمن ناوـنع  هب  نآ  زا  هک  تسا  يرگید  تمـسق  زا  رت  کـیراب  نآ ، فرط  کـی  تسا و  يزوـل  لکـش  هـب  گربندـلوا  باوـختخت 
یم باسح  هب  هداتفاادـج  یتاعطق  باوختخت ، ناونع  هب  ایـشا  نیا  .دوش  یم  هدافتـسا  کچوک  ياه  قاـتا  يارب  لاـئ  هدـیا  زاـسدوخ و 

.دربب شباوخ  دور و  ـالاب  شباوختخت  زا  يدرف  هک  دوب  نارگن  نیا  زا  گربـنچار  .دـیباوخ  ناوت  یم  اـهنآ  يود  ره  يور  یلو  دـنیآ ،
هداس رایسب  ار  اهنآ  تسا و  هاگآ  راثآ  نیا  ندوب  يرنه  زا  هک  دیریگب  رظن  رد  ار  هتسجرب  يزیتسرنه  حیرص و  يدرف  اروداتـست ، لاح ،

هب بصعت  دهد و  یم  طبر  شبحاص  یگتخلـش  هب  ار  گربنچار  تخت  رد  گنر  ياه  هگر  وا  .دـنک  یم  ضرف  تیعقاو  رد  صلاخ  و 
، تسا هابتشا  اهنیا  .تسا  هدناوخ  یشرافس  ار  نآ  هک  دناد  یم  یـسک  یگدول  نآ و  هدنزاس  یتقایل  یب  زا  یـشان  ار  گربندلوا  تخت 

اهنآ .دننز  یم  كون  ار  سیسکوئز  یگتخاس  ياهروگنا  هک  یگتخاس  ياه  هدنرپ  اب  توافتم  ردق  نآ  هن  بیجع و  ییاه  هابتـشا  یلو 
ایآ .دوب  یقیقح  رنه  هیرظن  ساسا  رب  تیعقاو  اهنآ  روظنم  هتبلا  .درک  هابتشا  اج  نیمه  زین  اروداتـست  دنتفرگ و  هابتـشا  تیعقاو  اب  ار  رنه 
رثا هک  دوش  یم  هچ  میهد ؟ حیضوت  ار  اروداتـست  هابتـشا  میناوت  یم  هنوگچ  .دریگب  هابتـشا  تیعقاو  نیا  اب  ار  تیعقاو  دناوت  یم  یـسک 
نیا اب  تسا و  هدرک  لیدـبت  رنه  هب  ار  نآ  يزیچ  هچ  هک  تسا  شـسرپ  نیا  اـب  يواـسم  نیا  تسین ؟ هراوق  یب  یتخت  رگید  گربندـُلا 

مگ دوخ ، اهنآ ، دنافیعـض : ینارگتیاده  نآ ، یموب  ناملکتم  یتح  هک  میراذـگ  یم  مدـق  یموهفم  يوجو  تسج  هصرع  هب  شـسرپ ،
.دنا هدش 
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ار نآ  درف  تسا و  یعقاو  ءیش  يرنه ، رثا  کی  هک  يروط  نامه  تسین  یگرزب  ياطخ  یعقاو ، ءیش  اب  يرنه  رثا  کی  نتفرگ  هابتشا 
کی يرنه  رثا  میرادرب ؟ هار  رـس  زا  ار  اـهنآ  هنوگچ  هکنیا  اـی  تساـهاطخ  نیا  زا  ندرک  باـنتجا  هنوـگچ  لکـشم  .دریگ  یم  هابتـشا 
هارمگ ناگدـنرپ  يارب  هک  تسین  فاص  یحطـس  اـب  از  بیـسآ  دروخرب  هیبش  يزیچ  نیارباـنب ، .باوختخت  مهوت  هن  تسا ، باوختخت 
دیاـبن يرنه  رثا  کـی  يور  دـهد  یم  رادـشه  هک  اروداتـست  دـننام  يدرف  يارب  زج  دـندش ، هدروآ  هناـخ  هب  هـک  داد  خر  سیـسکوئز 
هابتشا هک  دنامهف  اروداتـست  هب  ناوت  یم  روطچ  .باوختخت  کی  هن  تسا و  يرنه  رثا  کی  نیا  هک  تسا  هدیمهفن  وا  ًالامتحا  .دیباوخ 
یخرب هک  تسین  نیا  هیبش  ًالصا  تسا و  یفسلف  هداتفا ، قافتا  اجنیا  رد  هک  ییاطخ  اریز  تسا ؛ زاین  یصاخ ، حیـضوت  هب  تسا ؟ هدرک 

هک تسا  نآ  تیعقاو  .میریگب  هابتـشا  يدام  یمـسج  اب  ار  درف  مینک و  ضرف  حیحـص  ار  نوسوارتسا  .ِفا  .یپ  هتـسجرب  ياه  هیرظن  زا 
اب دـنراد و  دربراک  يدام  ماسجا  هرابرد  هقبط  نیا  يارب  هتفرراک  هب  ياه  هرازگ  یمامت  هک  انعم  نیا  رد  تسا  يدام  یمـسج  صخش ،

.تسین يدام  مسج  یصخش ، هک  دیمهفب  دیناوت  یمن  نیاربانب ، .دنور  یم  راک  هب  زین  صاخشا  دروم  رد  اهرایعم  نامه 

ءیـش زا  یـشخب  اهنآ  هکنیا  درک و  اهر  ار  گنر  ياـه  هگر  حیـضوت  دـیابن  ًالـصا  هک  مینک  عورـش  حیـضوت  نیا  اـب  تسا  رتهب  دـیاش 
ءیش هکلب  تسین ، نآ  يور  هدش  شخپ  گنر  ياه  هگر  اب  باوختخت  کی  اهنت  ءیش  نیاربانب ، .دنتسه 
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.میناوخ یم  گنر  تخت _  ار  نآ  هک  تسا  هدش  هتخاس  گنر  ياه  هگر  يدادعت  تخت و  کی  زا  هک  تسا  يا  هدیچیپ 

یتالاح مسج و  کی  زا  لکشتم  هدیچیپ  يدوجوم  هکلب  تسین ، هدش  هفاضا  يراکفا  اب  يدام  یمسج  صخش ، کی  لکـش ، نیمه  هب 
نیا هب  دنبای و  لیلقت  دوخ  هدنزاس  يازجا  هب  دیابن  يرنه  راثآ  دننامه  صاخـشا  .میناوخ  یم  هاگآ  مسج  زین  ار  نآ  هک  تسا  هناهاگآ 

، دوخ هک  دنتـسین  باوختخت  ینعی  یعقاو  ءیـش  زا  یـشخب  گنر ، ياه  هگر  رت ، قیقد  ترابع  هب  .دـنوش  یم  هدـناوخ  ییادـتبا  لیلد ،
هتـسجرب ياه  یگژیو  هب  هلئـسم  نیمه  .دـنیآ  یم  باـسح  هب  يرنه  رثا  زا  یـشخب  تخت ، دوخ  هیبش  هکلب  تسا ، يرنه  رثا  زا  یـشخب 

زا یشخب  ، A يرنه رثا  زا  یـشخب  ره  هن  دـبای و  یم  میمعت  دـنراد ، دوخ  زا  یـشخب  ناونع  هب  ار  یعقاو  يایـشا  هک  يرنه  راـثآ  رگید 
هابتشا نیاربانب ، .دشاب   R ًافرص دوش و  ادج   A زا دناوت  یم  تسا و   A زا یشخب   R هک یماگنه  دیآ  یم  باسح  هب   R یعقاو ءیش 

يرنه رثا  تسا و   R نامه  A مییوگب هک  دـشابن  طـلغ  رگا  یتح  میریگب ، رظن  رد   R ینعی دوخ  زا  یـشخب  ناوـنع  هب  ار   A هک تسا 
هب هراشا  يارب  تسا »  » اب يرنه  راثآ  حیـضوت  يارب  تسا »  » هملک .دراد  زاـین  حیـضوت  هب  تسا »  » تراـبع نیا  .تسا  باوختخت  ناـمه 

دصاقم فیصوت  يارب  یصاخ  تسا »  » هن دراد و  هراشا  تیوه  دوجو  يانعم  هب  تسا »  » هب هن  نوچ  تسا ؛ توافتم  دانِسا  ای  تیدوجوم 
.دنتسه هملک  نیا  زا  هدافتسا  داتسا  ناکدوک ، دراد و  یمومع  هدافتسا  لاح ، نیا  اب  .تسا  یفسلف 

، یکی مادک  میـسرپب  وا  زا  میهدب و  كدوک  ناشن  ار  ثلثم  هریاد و  کی  هک  دراد  دربراک  یتقو  تسا »  » هملک ناکدوک ، اب  طابترا  رد 
تسا و شدوخ 

ص:131

تالاقم هعومجم  رنه  www.Ghaemiyeh.comیتسیچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 173زکرم  هحفص 137 

http://www.ghaemiyeh.com


یناوغرا يدرم  هب  نم  يرانک  درف  مشـسرپ ، هب  خـساپ  يارب  ای  متـسه » نم  ثلثم  : » دـیوگب ثلثم  هراـشا  اـب  وا  و  شرهاوخ ؟ نیمادـک ،
منک و هراشا  نامیور  هبور  یـشاقن  رد  يا  هطقن  هب  مناتـسود  عفن  هب  نم  يرلاگ  رد  ای  تسا » ریل  درم ، نآ   » دیوگب دـنک و  هراشا  شوپ 

نامه دوش ، یم  هراشا  نآ  هب  هک  زیچ  ره  هک  تسین  نیا  ام  روظنم  اه ، لاثم  نیا  رد  .تسا » سوراکیا  دیفس  میالم  هبرـض  نآ   » میوگب
روط نامه  لاح ، نیا  اب  .تسا  سوراکیا  تیـصخش  رگنایب  سوراکیا »  » هملک هکنیا  ًالثم  دراد  دوجو  عقاو  يایند  رد  هک  تسا  يزیچ 

، فلا نآ   » هلمج .تسا » سوراکیا  نآ   » میوگب ًالثم  ات  منک  یمن  هراشا  يا  هملک  هب  هاگچیه  نم  دـش ، هتفگ  تسا »  » هملک هرابرد  هک 
رگید يانعم  رد  یمود  رد  انعم و  نیا  رد  تسا  هملک  یلوا ، رد  نوچ  دراد ؛ قباطت  تسین » ب  فلا ، نآ   » هلمج اـب  یبوخ  هب  تسا » ب 

دنمزاین یلوا ، هرابرد  تقیقح  هوالع ، هب  .دـنراد  دربراـک  اـج  همه  رد  یماـهبا ، چـیه  یب  فلا و ب  هک  یلاـحرد  تسا ، هتفر  راـک  هب 
چیه یب  اج  ره  رد  تسا »  » زا هک  یماگنه  درادـن ، قباطت  تسین » ب  فلا ، نآ   » هلمج اب  یلوا  عقاو ، رد  .تسا  یمود  هراـبرد  تقیقح 

رد تسا و  ءیش  یکیزیف  شخب  ای  صاخ  یکیزیف  ياه  تیلباق  رگنایب  دوش ، هدافتسا  هک  ییانعم  ره  رد  فلا »  » .دوش هدافتـسا  یماهبا 
صاـخ ِتسا »  » نیا زا  هک  يا  هلمج  لـعاف  قیرط  زا  نآ  زا  يا  هصخـشم  اـی  شخب  هک  تسا  يرنه  يرثا  يارب  یـساسا  طرـش  هجیتـن ،

یبناج ياه  هیعالطا  تاراهظا و  رد  یناکیدزن  یفداصت  روط  هب  هک  تسه  تسا »  » نامه نیا  .تسا  صیخشت  لباق  دنک ، یم  هدافتـسا 
«(. دنتسه  » لوکره ياه  نوتس  اهنآ  تسا ؛»  » لتوک لاستئوک  یکی  نیاربانب ،  ) .دراد يا  هروطسا  و 
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اب ییاهراگن  هراوید  اب  ار  یملع  هناخباتک  کی  یبرغ  یقرـش و  ياهراوید  هک  دوش  یم  هتـساوخ  شاقن  ود  زا  .مهد  ناتناشن  دـیراذگب 
.دننک یشاقن )  ) نییزت نتوین  موس  نوناق  نتوین و  لوا  نوناق  بیترت  هب  یماسا 

: دوب دنهاوخ  لکش  نیدب  دنیآرد ، راک  زا  یتقو  اه  یشاقن  نیا 

فلا

ب

گرزب يرـصنع  دـعب و  ره  زا  هک  دیفـس  يا  هنیمز  اب  یقفا  یکـشم و  یطخ  دـنرادن : مه  اب  یتوافت  چـیه  راـثآ  نیا  لکـش ، ناونع  هب 
.تسا

یم الاب  تمـس  هب  هک  يا  هدوت  اب  دنا ، هدروآ  موجه  نییاپ  تمـس  هب  هک  يا  هدوت  دـهد : یم  حیـضوت  هنوگ  نیا  ار  دوخ  رثا  شاقن ب 
فلا شاقن  .دهد  یم  ناشن  شنکاو  ییالاب  هب  فلاخم  هباشم و  روط  هب  ینییاپ  هدوت  دنوش : یم  ور  هبور  دنور ،
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: دنک یم  فیصوت  ار  دوخ  رثا  هنوگ  نیا 

يارف  » سح ات  دراد  همادا  رگید  هبل  ات  يا  هبل  زا  ریـسم  نیا  .تسا  هداـتفا  ادـج  یتمـسق  ریـسم  دراد ، دوجو  راـک  ياـضف  رد  هک  یطخ 
ییالاب و ياه  هبل  هیبش  ًاقیقد  نیا  و  دـنک : یم  ادـیپ  انحنا  طخ  دوش  زاغآ  ای  دـبای  نایاپ  اضف  لخاد  رد  رگا  .دـنک  اقلا  ار  نتفر » يزیچ 

ریسم نتفرگ  رظن  رد  اب  هلئسم  نیا  دشاب و  هتشاد  دوجو  ییاج  زا  يراشف  دیاب  دوب ، رت  کیدزن  اهنآ  زا  یکی  هب  رگا  اریز  تسا ؛ ینییاپ 
.درادن قباطت  هداتفاادج  شخب 

اب هدوت  ییور  هبور   ) هبل کی  ناونع  هب  یطـسو  طخ  نتفرگ  رظن  رد  اب  .دوش  یم  قتـشم  يرگید  لـئاسم  يرنه ، ياـه  تخانـش  نیا  زا 
هک هدوت  ود  ًامازلا  هن  دنتـسه و  ادج  رگیدکی  زا  هک  میراد  زاین  ییاه  عبرم  لکـش  هب  ریوصت  ینییاپ  ییالاب و  همین  صیخـشت  هب  هدوت )

میناوت یمن  سپ  تسا ، هبل  طخ ، رگا  .تسا  هدز  نوریب  یلاخ  ياضف  لخاد  رد  نییاپ  ای  الاب  هب  هک  تسا  ییاـه  نآ  زا  یکی  هبل  طـخ ،
اب ار  اضف  لک  میناوت  یم  .تسا  لکش  یب  کی  لکش و  کی  ای  لکـش  ود  زا  لکـشتم  هکلب  مینک ، ضرف  دحاو  ار  یـشاقن  ياضف  لک 
لک يدعب  هس  صیخـشت  دنمزاین  هلئـسم  نیا  هتبلا  .مینک  ضرف  دـحاو  تسین ، هبل  هک  طخ  ناونع  هب  طسو  یقفا  ریـسم  نتفرگ  رظن  رد 

ای یطخ )  ) ییور ای  ییایرد ) ریز  ریـسم   ) ینییاپ ای  تج ) زاورپ   ) ییالاب یطخ  اب  فاص  یحطـس  ًالماک  دـناوت  یم  اـضف  .تسا  ریوصت 
یضرع تمسق  هکلب  تسین ، فاص  یحطس  اضف ، ریخا ، دروم  رد  هک  یلاح  رد  دشاب ، نتوین ) لوا  نوناق   ) ینورد ای  فاکش )  ) یلخاد
ياـضف لـک  رد  يدومع  یطوطخ  ضرف  قیرط  زا  ناوت  یم  ار  يا  هرازگ  ياـه  یگژیو  نیا  یماـمت  .تسا  قـلطم  ییاـضف  زا  یفاـفش 

هیکت اب  سپ  .درک  راکشآ  ریوصت 
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ار طخ  رگا  .دوش  یمن  هدهاشم  نآ  رد  رگید  یقفا  وضع  ای  دوش  یم  دودـسم  يرنه  رظن  زا  اضف  لک  دربراک ، لباق  يا  هرازگ  دـنب  رب 
ام دـشاب و  دوخ  طخ  رگا  دور ، یم  ریوصت  يارو  اضف  .دوب  دـنهاوخن  اضف  ياـه  هبل  ًاـعقاو  ریوصت  ياـه  هبل  مینک ، ضرف  اـضف  نورد 
اه هدوت  نآ ، رد  هک  دنـشاب  يریوصت  زا  یـشخب  دنناوت  یم  ریوصت  ياه  هبل  لکـش ب ، دروم  رد  .تسه  طخ  هک  میتسه  ییاج  نامه 

.دنتسه دوخ  ياه  هبل  ریوصت ، ياه  هبل  هک  يروط  دنور  یم  اه  هبل  تمس  هب  میقتسم 

رد .دنـشاب  ریوصت  دوخ  زا  رتشیب  ینعی  سأر  راـهچ  ياراد  اـه  هدوت  هک  یتقو  زج  تسا  هدوت  سأر  ریوصت  ياـه  سأر  دروم ، نیا  رد 
رهاظ مدرم ، هدوت  ریواصت  تفگ  ناوت  یم  .دـنا  هدوبن  یعقاو  ءیـش  زا  یـشخب  هک  دنتـسه  يرنه  رثا  زا  یـشخب  سأر ، راهچ  ره  اجنیا 
هاگن تروص  یب  رثا  فلا ، شناوخ  رد  درادـن و  تروص  اضف  یلو  مینک ، یم  هاگن  اه  تروص  هب  ام  ریوصت  هب  هاگن  اب  تسا و  سکع 
کی هنوـگچ  اـجنیا  رد  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوـت  .دـیآ  یمن  باـسح  هب  يرنه  رثا  زا  یـشخب  یکیزیف ، ءیـش  تروـص  تـسا و  هدـش 

ار نآ  دوش  یم  هتساوخ  ام  زا  صاخ  یـصیخشت  اب  قباطم  هنوگچ  هکنیا  دروآ و  یم  دوجو  هب  ار  يرگید  صیخـشت  يرنه ، صیخـشت 
.تسه زین  رثا  کی  هدنزاس  رصانع  هدننک  نییعت  صاخ ، صیخشت  هوالع ، هب  .میوش  یخرب  هب  هئارا  زا  عنام  میهد و  هئارا  نارگید  هب 

رثا ره  هکنیا  اب  دـنا  هدرک  قلخ  ار  یتوافتم  يرنه  رثا  مادـک  ره  هکنیا  ای  دـنراد  یناوخ  مهان  رگیدـکی  اب  توافتم  ياه  صیخـشت  نیا 
ءیش زا  ییاه  شخب  مک ، تسد  ای  دوخ  زا  یشخب  ناونع  هب  ناسکی  یعقاو  ءیش  هدنرادربرد  يرنه 
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.دنراد دوجو  زین  ییانعم  یب  ياه  صیخشت  هتبلا  .تسا  ناسکی  یعقاو 

، هجیتن رد  .دـنک  ریبعت  سیدـق » سومـسارآ  جارعم   » ای رگراک » هدـش  مگ  قشع   » ار طسو  یقفا  طخ  دـناوتن  سک  چـیه  هک  منک  رکف 
باختنا اب  میناوت  یم  هوالع  هب  .تسا  رگید  يایند  اب  ییایند  هلدابم  هلزنم  هب  صیخشت  یعون  نتفریذپ  هنوگچ  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت 

تسا و هدش  سکعنم  شریز  رد  بآ  نکاس  حطس  رد  هک  میراذگب  مدق  هنارعاش  ییایند  هب  تسا ، ربا  یب  فافش و  هک  ییالاب  ياضف 
.دنا هدش  ادج  یلایخ  یقفا  طوطخ  اب  يدیفس  زا  يدیفس 

اب گنردیفس  یلیطتسم  تسا : یشاقن  دنیب ، یم  هچنآ  مامت  هک  دراد  تیاکش  تسا ، هداتـسیا  رـضاح  ثحب  لاب  رب  هک  اروداتـست  لاح 
ییابیز ام  هلمج  زا  همه  ای  دـنیب  یم  وا  هک  تسا  يزیچ  نیا  اـیآ  دـیوگ ؟ یم  تسرد  نازیم  هچ  اـت  وا  .دوخ  ضرع  رد  یکـشم  یطخ 

.مینیب یم  ار  نامه  ناسانش 

یمن تسا ، يرنه  يرثا  نامسآ ،) ایرد و   ) یـشاقن نیا  هک  میهد  ناشن  هراشا  اب  مییوگب و  ریوصت  نآ  زا  رتشیب  دهاوخب  ام  زا  رگا  سپ 
: دیوگب کچوک  يا  هطقن  هب  ام  هراشا  اب  وا  مینک  ضرف  رگا  تسا  هدوهیب  تسا و  هدوبن  لفاغ  زیچ  چـیه  زا  نوچ  مینک ؛ يوریپ  میناوت 

هتخاـس يرنه  يرثا  نیارباـنب ،  » و تسا » يرنه  صیخـشت  ياراد   » تاراـبع هک  یتقو  اـت  میناوت  یمن  يرنه .»! رثا  کـی  تسا  نیا  سپ  »
یکدوک هیبش  دـنک و  یمن  هاگن  يرنه  راثآ  هب  تقو  چـیه  دـسرن ، تردـق  نیا  هب  رگا  .مینک  کمک  وا  هب  تسا ، هتفرگن  دای  ار  تسا »

.دنیب یم  هکت  هکت  هک  دوب  دهاوخ 

؟ دنوش یم  هدناوخ  ددع 7  یلو  دنتسه ،  A هیبش یعازتنا  ياه  یشاقن  هک  دوش  یم  هچ 
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ياه صیخشت  زا  مادک  چیه  هکنیا  تسین و  هایس  دیفس و  گنر  زج  زیچ  چیه  اجنیا  رد  هک  دراد  دیکأت  مهد » نابایخ   » یعازتنا یشاقن 
هنوگچ تسیچ ؟ دنرادن ، یقرف  چیه  وا  اب  شزیتسرنه  ياه  هتفگ  هک  اروداتست  اب  وا  زیامت  هجو  سپ  .دنرادن  دربراک  اجنیا  رد  ام  یبدا 

هک یخـساپ  تسین ؟ رثا  رد  یندـیدان  زیچ  دـندقتعم  ود  ره  هک  یناـمز  يرنهریغ ، اروداتـست ، يارب  تسا و  يرنه  رثا ، نیا  وا  هاـگن  زا 
زا یشاقن  یکیزیف  هبنج  هب  دنمرنه  نیا  هک  دراد  هشیر  تیعقاو  نیا  رد  دیاین ، شوخ  يا  هقبط  ره  ناراگنا  كاپ  قاذم  هب  تسا  نکمم 
رد اهنآ  یلاعت  يارب  هک  يرـصانع  تسا ؛ هتـشاد  تافتلا  ریخا  نهک و  ياه  یـشاقن  خیرات  يرنه و  تایرظن  زا  لکـشتم  ییاضف  قیرط 
زا ار  یعازتنا  هشیدـنا  وا  .دـیآ  یم  باـسح  هب  خـیرات  نیا  زا  یـشخب  تساـضف و  نیا  هب  قلعتم  وا  رثا  هجیتن ، رد  .دـشوک  یم  دوخ  رثا 

.دراد یمرب  نایم  زا  ار  ام  اه  صیخشت  نیا  وا ، رظن  هب  هک  تسا  هتشگزاب  ییایند  هب  هدرک و  كرد  يرنه  صیخشت  در  قیرط 

: دسیون یم  هک  نآوی  گنیچ 

قیمع شناد  هک  یماگنه  .مدـید  یم  بآ  ار  اه  بآ  هوک و  ار  اه  هوک  منک ، هعلاطم  لاس  یـس  تدـم  يارب  ار  نذ  نییآ  هکنیا  زا  لبق 
ساـسحا ما  هدرب  یپ  ارجاـم  هنُک  هب  هک  نونکا  .بآ  اـه ، بآ  دـندوبن و  هوک  اـه ، هوک  رگید  هک  مدیـسر  ییاـج  هب  مدرک ، ادـیپ  يرت 

.منیب یم  بآ  ار  اه  بآ  هوک و  ار  اه  هوک  رگید  راب  کی  نوچ  منک ، یم  یتحار 

وا و شناوـخ  نیب  تواـفت  .دـنک  یم  در  هک  تسا  هتـسباو  یخیراـت  اـه و  هیرظن  هب  یقطنم  رظن  زا  تسا ، هدـید  هچنآ  زا  وا  صیخـشت 
: تفگ یم  هک  اروداتست 
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یم راک  هب  ار  تسا » يرنه  صیخشت  ياراد   » ترابع زونه  وا  هک  دراد  هشیر  اجنآ  رد  چیه » رگید  تسا و  دیفـس  هایـس و  گنر ، نیا  »
.تسین حطـس  نآ  رد  اروداتـست  نوچ  تسین ؛ تاحـضاو  حیـضوت  تسا » هایـس  گنر  هایـس ، گنر  نآ   » زا وا  هدافتـسا  نیارباـنب ، .درب 
.رنه يایند  نامه  ای  رنه  خیرات  شناد  ای  يرنه  هیرظن  ياضف  تسا ؛ لفاغ  نآ  ندید  زا  مشچ  هک  تسا  يزیچ  دنمزاین  رنه  هدهاشم 

3

ای تکرامرپوس  رد  بترم  هک  یلاح  رد  دهد  یم  ناشن  ار  ولیرب  تالوصحم  ياه  هبعج  یمدرم )  ) پاپ دـنمرنه  لوهراو ، يدـنَا  ياقآ 
لوق هب  هن ؟ ارچ  دنوش و  اوقم  هیبش  ات  دنا  هدش  يزیمآ  گنر  هدش و  هتخاس  بوچ  زا  دسر  یم  رظن  هب  .دنا  هدـش  هدـیچ  مه  يور  رابنا 
نیا تخاس  هنیزه  تخاس ؟ بوچ  زا  ار  ولیرب  هبعج  ناوتن  ارچ  تخاس ، زنرب  زا  ار  ناسنا  لدب  ناوت  یم  هک  الاح  زمیات ، همانزور  دقتنم 

، عقاو رد  .تسا  نآ  رتشیب  يراگدـنام  يارب  مک  تسد  یبوخ ، هیجوت  هتبلا  هک  تساهنآ  یعقاو  ياه  هنومن  ربارب  رازه  تشه  اـه  هبعج 
یمن باسح  هب  يرنه  رثا  هک  دننز  یم  یبوچ  ياه  هبعج  تخاس  هب  تسد  تمیق  لقادح  شیازفا  اب  ولیرب  تالوصحم  ناگدننکدیلوت 

ار يوهام  شزرا  هرابرد  شسرپ  ًالامتحا  ام  سپ  .دنـسر  یم  رظن  هب  يرنه  طقف  يا  هنوگ  هب  دزاس  یم  اوقم  زا  ار  اهنآ  لوهراو  دیآ و 
يرنه رثا  زا  ریغ  يزیچ  لوهراو  ارچ  دـننک و  دـیلوت  رنه  دـنناوت  یمن  ولیرب  ناگدـننکدیلوت  ارچ  میـسرپب  هکنیا  میا و  هدرک  شوـمارف 

دنفرت هیبش  تسرد  .دنا  هدش  هتخاس  تسد  اب  وا  راثآ  ًانئمطم  بوخ  دنک ؟ یمن  قلخ 
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قیقد دیلقت  ریگرد  هک  کیمداکآ  دنمرنه  هک  تشاد  ناعذا  دنابسچ و  یـشاقن  يور  ار  زوس »  » یندیـشون هشیـش  بسچرب  هک  وساکیپ 
؟ درک هدافتسا  یعقاو  ءیش  زا  دیابن  ارچ  نیاربانب ، .دسرن  یعقاو  ءیش  ینعی  دوخ  فده  هب  دیاب  تسا ،

یم یشاقن  هوهق  یطوق  يور  ار  اه  بسچرب  ًالثم  دزاس ، یم  تسد  اب  ار  نیشام  اب  هدش  دیلوت  يایـشا  ناوارف ، شالت  اب  یمدرم  دنمرنه 
زا ایـشا  نیا  هدهاشم  ماگنه  هک  دینـش  ناوت  یم  ار  تسد » راک  ای  تسد  هلیـسو  هب  هدـش  هتخاس   » زیمآ نیـسحت  يانـشآ  ترابع  .دـنک 
یم هزیر  گنـس  گنـس ، لد  زا  هک  يدرف  .تسین  يرنه  هبنج  رد  طقف  توافت  هتبلا  .تسا  هدـش  هتـشاذگ  راـنک  اـمنهار  درف  ناـگژاو 

ار دوخ  یتساوخرد  ياهب  اـت  دـنک  یم  اـقلا  ار  شزرا  يرگراـک  هیرظن  دـنک ، یم  قلخ  هزیر » گنـس  هدوت   » ماـن اـب  ار  يرثا  دـشارت و 
.دهد حیضوت 

طقف ارچ  دراد ؟ اـهزیچ  نیا  نتخاـس  هب  يزاـین  هچ  لوهراو  ًالـصا  دـنک ؟ یم  لیدـبت  رنه  هب  ار  نآ  يزیچ  هچ  هک  تساـجنیا  شـسرپ 
« ولیرب هدشدرخ  هبعج   » دراذگب ار  شمـسا  دـنک و  درخ  ار  اه  هبعج  زا  یکی  هکنیا  ای  دزادـنا ؟ یمن  اهنآ  زا  یکی  ياپ  ار  دوخ  ياضما 

رهم هک  تسا  ولیرب » هدـشدرخ  هبعج   » شناونع هک  دـهد  ناـشن  ار  وـلیرب  هبعج  کـی  هکنیا  اـی  تسا  ندـش  ینیـشام  هیلع  يراعـش  هک 
یم لیدبت  قلطم  رنه  ای  الط  هب  دنک ، سمل  هچ  ره  هک  تسا  سادیم  رابت  زا  درم  نیا  ایآ  تسا ؟ يزاس  کیتسالپ  تعنـص  رب  يدـییأت 
ندش لیدبت  کیرات و  رارسا  قیرط  زا  یلجت  رظتنم  بارش  نان و  دننامه  هک  تسا  ناهنپ  يرنه  راثآ  زا  لکشتم  ایند  یمامت  ایآ  دوش ؟
لمأت لباق  هکلب  تسین ، يا  هتـسجرب  ای  بوخ  يرنه  رثا  ولیرب  هبعج  هک  تسین  مهم  دنتـسه ؟ حیـسم  سدـقم  نییآ  نوخ  تشوگ و  هب 

ارچ سپ  تسا ، رنه  رگا  .تسین  رنه  ًالصا  هک  تسا  نیا 
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هتخاس ءایـشا  يدرف  دینک  ضرف  تسا ؟ هدش  هتـسکش  تیعقاو  رنه و  نیب  زرم  هکنیا  ای  دنتـسین ؟ هدـش  رابنا  مه  يور  ولیرب  ياه  هبعج 
، دعب هعفد  .مینک  یم  نیـسحت  يرگید  زیچ  ره  تراهم و  عونت ، لیلد  هب  ار  هعومجم  نآ  ام  دنک و  یم  عمج  ولیرب  هبعج  هلمج  زا  هدش 

تسا دوخ  زا  تقرس  یعون  يرارکت و  مهبم ، تراثآ  هک  مینک  یم  داقتنا  وا  زا  ام  دهد و  یمن  ناشن  ولیرب  ياه  هبعج  زج  زیچ  چیه  وا 
دـنیچ و یم  مه  يور  ار  اهنآ  وا  هکنیا  ای  داـبنیرام »  » دـننام تسرد  تسا ، هدـش  رارکت  یگرمزور و  ریگرد  وا  هک  مینک  یم  اـعدا  اـی 

هدننک تحاران  يا  هبرجت  ار  نآ  مینک و  ادیپ  ار  دوخ  هار  کیرات ، ياه  هکت  زا  رذـگ  اب  ام  ات  دـنک  یم  داجیا  ناشنیب  کیراب  يریـسم 
نردـم زاس  مره  ناشیا  مییوگب  هکنیا  ای  تسا  هدرک  دوخ  ریـسا  ار  ام  هک  مینک  تبحـص  فورعم  ییـالاک  دـننام  نآ  هراـبرد  میباـیب و 

.مییوگ یمن  رادرابنا  کی  هرابرد  ار  اهزیچ  نیا  ام  هلب ، .دنتسه 

زا گربنچار  تخت  دننامه  دنتـسه ، نآ  رد  هک  يرلاگ  زا  ار  ولیرب  ياه  هبعج  ناوت  یمن  يروف  تسین و  مه  يرنه  يرلاگ  رابنا ، کی 
نامه دوش ، كاپ  گنر  زا  یتقو  گربنچار  تخت  یلو  دنتـسه ، ییاوقم  ياـه  هبعج  اـهنآ  يرلاـگ ، نوریب  .تخاـس  ادـج  نآ  گـنر 
کی دیلوت  رد  ًامازلا  عقاو و  رد  دنمرنه  هک  میرب  یم  یپ  مینک ، رکف  هلئـسم  نیا  هب  بوخ  رگا  .تسا  رنه  هب  ندش  لیدبت  زا  لبق  تخت 

زج يزیچ  وـلیرب  یعقاو  ياـه  هـبعج  زا  شا  هدافتـسا  تـسا و  هدرک  قـلخ  يرنه  يرثا  وا  .تـسا  هدـنام  ماـکان  فرــص ، یعقاو  ءیش 
؟ موب ای  نغور  گنر  دننام  نادنمرنه  رایتخا  رد  لیاسو  دننام  تسرد  تسین ، نادنمرنه  رایتخا  رد  عبانم  شرتسگ 

هبعج زا  لکشتم  يرنه  رثا  ولیرب و  هبعج  نیب  زیامت  ببس  هچنآ  رخآ  رد 
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يایـشا يایند  هب  طوقـس  زا  دـنک و  یم  دراو  رنه  ياـیند  هب  ار  يرثا  هک  تسا  هیرظن  نیا  .تسا  یـصاخ  يرنه  هیرظن  دوش ، یم  ولیرب 
يرثا دناوت  یمن  درف  هیرظن  نودـب  هتبلا  .يرنه  صیخـشت  ات  تسا  هدرب  هرهب  دوخ  یتسه  زا  رتشیب  ییانعم ، هب  دـنک و  یم  ظفح  یعقاو 
شناد ریخا  كرویوین  یـشاقن  خیرات  يرنه و  هیرظن  هرابرد  دیاب  رنه  يایند  زا  یـشخب  ناونع  هب  نآ  هدهاشم  يارب  دبایرد و  يرنه  ار 

رد زاورپ  همیب  هک  روط  نامه  تسین  ناـسکی  زیچ  همه  یلو  دـیآ ، یمن  باـسح  هب  ریخا  رنه  شیپ ، لاـس  هاـجنپ  .دـشاب  هتـشاد  یفاـک 
رد هک  دـنک  هدامآ  صاخ  دراوم  يارب  ار  دوخ  دـیاب  ایند  .دنتـسین  ناسکی   Etruscan پیات ياه  نک  كاپ  اـی   Middle Ages

ریذـپ ناکما  ار  رنه  رنه و  يایند  هشیمه ، هزورما و  هک  تسا  يرنه  تایرظن  شقن  نیا  .تسین  یعقاو  يایند  زا  رتمک  رنه ، يایند  نآ ،
هکنیا رگم  تسا  هداتفین  قافتا  تقو  چیه  دندیرفآ ، یم  رنه  راغ  هراوید  رب  هک  وکـسال  ناشاقن  يارب  هلئـسم  نیا  منک  رکف  .دنزاس  یم 

.دنشاب هتشاد  روضح  نامز  نآ  رد  یگنسون  ناسانش  ییابیز 

4

، دنراد هناگود  یتیدوجوم  دارفا  دـننامه  ایـشا  .تسا  یکاخ  رهـش  اب  ادـخ  رهـش  هطبار  هیبش  يزیچ  یعقاو ، يایند  اب  رنه  يایند  هطبار 
دروم نیا ، زا  شیپ  هلئـسم  نیا  دیاش  .دوش  یم  هدید  یعقاو  يایـشا  يرنه و  راثآ  نیب  یـساسا  ضراعت  زین  رنه  یقیقح  هیرظن  رد  یلو 

نیا هب  اهنت  دنتشاد و  داقتعا  رنه  ندوب  یعقاوریغ  هب  یگبرجت ، یب  اب  هک  تسا  هدوب  زین  يرنه  دیلقت  هیرظن  ناوریپ  هجوت 
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یعقاو يایـشا  زا  يدیلقت  ًامازلا  يرنه  راثآ  نیاربانب ، تساهنآ  ندوب  يدیلقت ، يایـشا  ندوب  یعقاوریغ  هار  اهنت  هک  دندوب  دودـحم  رظن 
تعیبط رد  یعیبط  يایشا  زا  ار  دوخ  ندب  مه  راب  کی  یتح  : » دیوگ یم  ستی  لیلد ، نیمه  هب  .تسا  فیرظ  رایسب  هلئسم  نیا  .دنتـسه 

هب هک  تسا  یعقاو  يولیرب  هبعج  دـیاش  رنه  ياـیند  رد  ولیرب  هبعج  .دراد  هشیر  باـختنا  قح  رد  هلوقم  نیا  هتبلا  درک .» مهاوخن  نوریب 
.تسا هدش  یکی  هتشگ و  ازجم  تسا » يرنه  صیخشت  ياراد   » ترابع هلیسو 

نیا هب  .دنک  یم  داجیا  هطبار  اهنآ  نیب  دزاس و  یم  نکمم  ار  يرنه  راثآ  هک  منک  تبحـص  ییاه  هیرظن  هرابرد  مراد  تسود  نایاپ  رد 
، ناش هطبار  هک  منک  یم  رکف  ییاتود  ياه  هرازگ  هب  نونکا  .منک  یم  حرطم  ار  ما  یفسلف  ياه  شسرپ  نیرت  لکـشم  زا  یخرب  لیلد ،
هب دیاب  اهنآ  زا  یکی  اریز  دنتـسین ؛ داضتم  ضقانتم ، ياه  هرازگ  .دزادنا  یم  هدومِد  هژاو  نیا  دای  هب  ار  ام  گنرد ، یب  تسا و  داضتم » »
زا لبق  ءیـش  ره  .دنرادن  يزاین  یجراخ  يایـشا  هب  هراشا  هب  ییاتود  ياهداضتم  زا  مادـک  چـیه  دـشاب و  هتـشاد  هراشا  یجراخ  ءیش 

دروم رد  دیاب  اه  ییاتود  زا  یکی  رثکادح ، ای  لقادح  دشاب و  یـصاخ  عون  ياراد  دیاب  دـجنگب ، ییاتود  ياهداضتم  فیدر  رد  هکنیا 
هک دنتـسه  جراخ  يایند  رد  ایـشا  بذاک  لکـش  مه  اه  ضقانتم  اریز  دنتـسین ؛ ضقانتم  اهداضتم ، نیاربانب ، .دـشاب  هتـشاد  دربراک  نآ 

هکنیا یتح  ای  دنشاب  بذک  دنناوت  یمن  دنتـسین  اهداضتم  زا  مادک  چیه  وزج  هک  ایـشا  یخرب  هکنیا  مه  دنـشاب و  دنناوت  یمن  اهداضتم 
عون ياراد  ءیش  رگا  سپ  .دشاب  حیحص  عون  ياراد  ءیـش  هکنیا  رگم  دنیآ  یمن  باسح  هب  اهداضتم  زا  مادک  چیه  وزج  ایـشا  یخرب 

دیاب یم   O ءیش دنتسه ، داضتم   F ریغ رگا F و  .دننک  یم  راتفر  اه  ضقانتم  دننام  اهداضتم  دشاب ، تسرد 
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ای  F ای  O سپ دشاب ،  K زا يوضع  ، O رگا اما  .دنشاب  هتشاد  دربراک  دراوم  نیا  زا  مادک  ره  هکنیا  زا  لبق  دشاب   K صاخ عون  ياراد 
.يرگید يانثتسا  هب  تسا   F ریغ

مزال طرش  .تسا   K هب طوبرم  ياه  هرازگ  هورگ  دـنراد ، دربراـک   O) KO  ) دروم رد  هک  داـضتم  ياـه  ییاـتود  هورگ  نم ، رظن  هب 
، عقاو رد  رگا  .دنـشاب  هتـشاد  دربراک  نآ  دروم  رد   K اب طبترم  ياـهداضتم  زا  تفج  کـی  لقادـح  هک  تسا  نآ   K عون ءیـش  يارب 

.دراد دربراک  نآ  دروم  رد   K هب طوبرم  داضتم  ياه  ییاتود  زا  یکی  رثکادح  ای  لقادح  تسا ،  K عون زا  یئیش 

هنوگنیا رد  داضتم  ییاـتود  ار   F ریغ دیراذگب F و  .مدـش  دـنم  هقالع  يرنه  راثآ   K هورگ رد   K هب طوبرم  ياـه  هرازگ  هب  نوـنکا 
.میریگب رظن  رد  اه  هرازگ 

، تسین  F مه يرنه و  رثا  مه  يزیچ  ره  هک  اجنآ  زا  .دـشاب   F ریغ کی  يرنه  رثا  ره  ینامز ، ياه  هرود  لـک  رد  تسا  نکمم  لاـح 
.تسا راد  ناـشنریغ  يرنه  راـثآ  ندوـب   F ریغ .دــشاب  يرنه  طـبترم  هرازگ  ، F ریغ هک  تسا  هداـتفین  قاـفتا  یـسک  يارب  هاـگ  چـیه 

يرنه رثا  مه  يزیچ  هک  تسا  هداتفین  قافتا  یـسک  يارب  نامز  نآ  اـت  دنتـسه و   G صاخ يا  هرود  ات  يرنه  راـثآ  یماـمت  سکعرب ،
G ینیب شیپ  زا  لبق  عقاو ، رد  هک  تسا  یماگنه  يرنه  راثآ  یفیرعت  هصخـشم  ، G هک تسا  نآ  رب  ضرف  هوالع ، هب  . G ریغ دشاب و 

درک ینیب  شیپ  يرنه  راثآ  هرابرد  ناوت  یم  زین  ار   G ریغ دراوم ، نیا  يود  ره  رد  .دشاب  هدمآ  رامش  هب  يرنه  رثا  دروم  نآ  دروم  رد 
.دشاب هورگ  نیا  فرعم  هصخشم  دناوت  یمن  دوخ  يدوخ  هب   G و

نیا صاخ ، ینامز  رد  .میربب  راک  هب  تسا » یتسنویـسرپسکا   » ياج هب  ار   F و تسا » يریوصت )  ) يدومنزاب  » ياـج هب  ار   G دیراذگب
دراوم و
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 »-« صاخ P و هرازگ  ياج  هب  ار  دییایب »+«  لاح  .دنـشاب  ساسح  يدربراک  اب  رنه  هب  طوبرم  ياه  هرازگ  اهنت  دـیاش  اهنآ  ياهداضتم 
: دمآ دهاوخ  تسد  هب  ریز  هیبش  یسیرتام  نایاپ ، رد  .مینک  ضرف   P ریغ ینعی  نآ  داضتم  ار 

G F

+ +

- +

+ -

- -

: دـنوش یم  هدـناوخ  دوـخ  صاـخ  یماـسا  اـب  مادـک  ره  هـک  تـسا  دوـجوم  ياـه  کبــس  هدــنهد  ناـشن  فـیدر  سیرتاـم ، نـیا  رد 
دنناـم  ) يریوـصت ریغ  مسینویـسرپکا  سرگنیا ؛) دـننام   ) يریوـصت مسینویـسرپسکا  ریغ  مسیواـف ؛) دـننام   ) يریوـصت مسینویـسرپسکا 
هرازگ ندوزفا  اب  هکنیا  هصالخ  مکحم .) هیشاح  اب  یعازتنا  راثآ  دننام   ) يریوصت ریغ  مسینویسرپسکا  ریغ  و  یعازتنا ) مسینویـسرپسکا 

ياهداضتم هب  اه  هرازگ  مادک  هکنیا  ینیب  شیپ  هتبلا  .میهد  یم  شیازفا  ربارب  ود  ات  ار  دوجوم  ياه  کبس  دادعت  رنه ، هب  طوبرم  ياه 
ياه یـشاقن  اب  يرنه ، رظن  زا  ار   H هک دـینک  ضرف  ار  يدـنمرنه  .تسین  یناسآ  راک  دـنوش ، یم  نیزگ  ياج  اهنآ  اب  ای  هفاـضا  دوخ 

رثا نیلوا  وا  یشاقن  رگا  دنـشاب و  طبترم  اه  یـشاقن  لک  اب  يرنه ، رظن  زا   H ریغ يود H و  ره  عقاو ، رد  سپ  .دـناد  یم  طبترم  دوخ 
دوجوم یکبـس  ياه  تصرف  هتبلا  دش و  دهاوخ  ینغ  یـشاقن ، هعماج  لک  تسا و   H ریغ يرگید  دوجوم  یـشاقن  ره  سپ  تسا ،  H

يزاس ینغ  نیا  .تشگ  دنهاوخ  ربارب  ود 
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رانک رد  ار  ژنالکیم  نیاتـشا و  نتخیل  ای  گنینوکود  لئافار و  هراـبرد  ثحب  ناـکما  هک  تسا  رنه  ياـیند  رد  هرهوج  ریذـپان  تشگرب 
زا رتشیب  يدرف  هچره  دش و  دنهاوخ  رت  هدیچیپ  رنه  يایند  وضع  دارفا  دشاب ، رتشیب  رنه  اب  طبترم  ياه  هرازگ  عون  هچره  .دهد  یم  مه 

.دوب دهاوخ  رتشیب  هورگ ، نآ  ياضعا  اب  شا  هبرجت  دشاب ، ربخاب  رنه  يایند  یلک  تیعمج 

فیدر نیا  .تسا  اـهنِم   M رخآ فیدر  هشیمه  دـنراد ، دوجو   M يرنه ياـه  هرازگ  رگا  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  بیترت ، نیمه  هب 
.تسا ناراگنا  كاپ  هب  قلعتم  ًالامتحا 

هتبلا .دنناد  یم  رنه  هرهوج  هیفصت  زا  ار  ناشرابتعا  دنا ، هدرک  كاپ  تسا ، تاذ  نودب  هچره  زا  ناشدوخ  لوق  هب  ار  ناشموب  هک  اهنآ 
: تساهنآ هطسفس  نیا 

اهنت تسا و  رنه  يایند  ياضعا  هباشم  یعبرم  گنر  کت  ياه  یشاقن  هرابرد  ناشمقس  تحص و  يرنه  ياه  هرازگ  زا  يرایـسب  ًاقیقد 
عبرم کی  هک  تفگ  ناوت  یم  ًاصخـشم  .دنـشاب  هتـشاد  روضح  كاپان »  » ياه یـشاقن  هک  دـنراد  دوجو  يرنه  رثا  ناونع  هب  ینامز  اـت 

.دراد ار  نایتیات  رثا  يداحلا » سدقم و  قشع   » يانغ يرنه ، رظن  زا  تراهنیِر  رثا  هایس 

، اه هزوم  تسا : کبـس  سیرتام  زا  یـصاخ  ياه  فیدر  هقالع  دروم  دُم  .تسا  رتمک  ندوب  رتشیب  يارب  یبوخ  فیـصوت  هلئـسم ، نیا 
ات دنوش  یم  يدومنزاب  نادنمرنه  یمامت  هک  هتکن  نیا  رب  رارصا  .دنیآ  یم  باسح  هب  رنه  يایند  يرسک  وزج  نارگید  ناسانـشراک و 

هتسجرب هاگشیامن  هب  ار  دوخ  دیاش  ًالثم 
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دنوش یم  داجیا  ياه n2 و 2  شور  زاین ، عفر  يارب  سپ  .دنک  یم  میسقت  همین  ود  هب  ار  دوجوم  کبس  سیرتام  دننک ، دراو  یـصاخ 
هقالع ًافرـص  هلئـسم  نیا  .دـنهد  ناشن  ار  عوضوم  نیا  هب  تبـسن  هتفرگ  شیپ  رد  ياـهدرکیور »  » یماـمت دـنناوت  یم  رگید  اـه  هزوم  و 

یلامتحا ندرک  هفاضا  لماش  يرنه  قیفوت  نم ، رظن  هب  .تسا  ینوناق  يرگید ، هزادنا  هب  سیرتام  رد  فیدر  کی  دـبلط : یم  یعامتجا 
یکی نیا ، دننک و  یم  دوخ  نآ  زا  ار  هدمآ  شیپ  ياه  تیعقوم  شیب ، مک و  یتبغر  اب  نادنمرنه  سپس  .تسا  سیرتام  هب  نوتس  کی 

تیعقوم هک  تسا  نکممان  دیاش  ای  تخس  دنتسین ، انـشآ  سیرتام  اب  هک  ییاهنآ  يارب  تسا و  رـصاعم  رنه  یـساسا  ياه  هصخـشم  زا 
يرثا رنه ، يایند  خـیرات  اه و  هیرظن  دوجو  نودـب  دراوم  نیا  .دـنهد  صیخـشت  ار  يرنه  راثآ  هلیـسو  هب  صاخ  هدـمآ  تسد  هب  ياـه 

.تفرگ دنهاوخن  مان  يرنه 

«. سوسکان فوا  ندایرآ   » يارُپا هب  رهام » نادنمرنه  يدمک   » ياه تیصخش  هک  دندش  رنه  يایند  دراو  روط  نامه  ولیرب  ياه  هبعج 

دوجوم و داضتم  ياه  هرازگ  یهد  لکش  رد  رنه  يایند  هیقب  دندش ، رنه  يایند  دراو  راثآ  نیا  هک  رنه  اب  طبترم  هرازگ  ره  ببـس  هب  .1
میناوت یم  میدرک ، زاغآ  اهنآ  اب  ار  ثحب  نیا  هک  تلمه  ياهرظن  هب  ددجم  عوجر  اب  .دـش  رت  ینغ  دوخ  ياضعا  هرابرد  دربراک  دروم 

، تعیبط يامن  مامت  هنییآ  دـننامه  .يرگید  زیچ  ره  هک  روط  نامه  دـنهد ، یم  ناشن  نامدوخ  هب  ار  اـم  ولیرب ، ياـه  هبعج  هک  مییوگب 
.دنا هدرک  دوخ  ِنآ  زا  ار  ام  ناهاش  یهاگآ  اهنآ 
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رنه یتسیچ 

سیوید نویتسا 

یمالسا نسح  دیس  نادرگرب :

رنه فیراعت 

رنه فیراعت 

، دـندوب نآ  دـجاو  اهنآ _  اهنت  و  يرنه _  راثآ  همه  هک  دنـشاب  يرهوگ  لیلحت  یپ  رد  هکنآ  زا  شیب  رنه ، هیلوا  فیراعت  زا  يرایـسب 
.دندوب هدمآ  مهارف  دوب ، انـشآ  موهفم  نیا  اب  شیپ  زا  هک  يا  هدنونـش يارب  رنه  مهم  ای  ریگ  مشچ ياه  هبنج  رب  دیکأت  دصق  هب  ًالامتحا 

يریذـپانرییغت رهوگ  يرنه ، ياه  هنومن رد  اریز  درک ؛ فیرعت  هنافاکـشوم  ار  رنه  ناوت  یمن  رگید  هک  تسا  هدـش  لالدتـسا  عقاو ، رد 
، لاـثم يارب  دوـش ، یم  ور  هـبور ییاـه  يراوـشد  اـب  موـهفم  نـیا  تدـحو  نییبـت  رد  هاگدـید  نـیا  ییوـس ، زا  یلو  دوـش ، یمن هدـید 

یم هدیدن  ار  باذج  ناکما  نیا  رگید ، يوس  زا  دنک و  یمن  تیافک  ایشا  رگید  زا  يرنه  راثآ  صیخـشت  يارب  اهنآ  نایم  ياه  تهابش
ار اهنآ  هک  یناگدنونـش  دـنیآ و  یم  دـیدپ  هک  یتادـیلوت  نادـنمرنه ، ياه  تیلاعف  ناـیم  طاـبترا  ساـسارب  ناوت  یم  ار  رنه  هک  دریگ 

.درک فیرعت  دننک ، یم  تفایرد 
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يزیچ نآ  اهنت  تسخن ، هتسد  .ارگ  هیور فیراعت  يرگید ، ارگدرکراک و  فیراعت  دنا : هدش  روهـشم  يدالیم  ههد 1970  زا  هتسد  ود 
ندروآ مهارف  درکراـک ، نیا  ًـالومعم  هک  دـنک  نیمأـت  میراد ، ار  رنه  اـم  نآ ، يارب  هک  ار  يدرکراـک  هک  دروآ  یم  رامـش  هـب  رنه  ار 

ار یبسانم  ياه  هیور  هک  یلماع  قیرط  زا  هک  دروآ  یم  رامش  هب  رنه  ار  يزیچ  نآ  مود ، هتسد  .دوش  یم  یقلت  یتخانش  ییابیز  هیرجت 
هتیروتا رادتقا و  نالماع ، هک  يریرقت  رد  .ددرگ ) يرنه  رثا  مان  هتـسیاش  بیترت ، نیا  هب  و   ) دشاب هتفای  دـیمعت  لسغ  دریگ ، یم  راک  هب 
يداـهن هیرظن  ناونع  هب  ییارگ  هیور دـنروآ ، یم  تسد  هب  رنه » ملاـع   » ینعی یمـسرریغ ، يداـهن  ناـیم  رد  دوـخ  هاـگیاج  زا  ار  دوـخ 

، طوبرم ياه  هیور اریز  دـنرگیدکی ؛ فلاـخم  رظن  رد  مییوگن ، رگا  لـمع  رد  فیرعت ، هب  طوبرم  ياـهدربهار  نیا  .دوش  یم  هتخاـنش 
هک باب  نیا  رد  اراکـشآ  تروص ، نآ  رد  اه  هیرظن نیا  .دـنوش  یم هتفرگ  راک  هب  رنه  ییاعدا  درکراک  اب  فلاـخم  اـی  زا  يادـج  هاـگ 

.تشاد دنهاوخ  فالتخا  تسا ، رنه  دادنورب ،

رنه ار  يزیچ  هک  انعم  نیا  هب  دریگب ؛ دوخ  هب  یعاجرا  یلکـش  تسا  نکمم  فیرعت ، کی  یخیراـت  ریغتم  یگژیو  ندروآ  باـسح  هب 
ینیرفآ رنه _  لوبقم  تنـس  نایم  رد  رثا  کی  هاگیاج  دریگ : رارق  نیـشیپ  يرنه  راـثآ  اـب  یبساـنم  طاـبترا  رد  هک  یتروصرد  دـنادب ،

.دنا هتفرگ  دوخ  هب  ار  لکـش  نیا  ًابلاغ  دـنتفای ، شرتسگ  يدالیم  ههد 1980  رد  هک  ییاـه  هیرظن .دزاـس  یم  يرنه  ار  يرثا  هک  تسا 
دصق نیا  اب  هک  يا  هویـش  عوضوم  لثم ، يرنه  لوبقم  راثآ  هعومجم  يرنه و  رثا  نایم  یتایح  دنویپ  هب  نوگانوگ ، ياه  شور  هب  اهنآ 

يوار هلیسو  هب  هکنآ  ای  دوش  یم هتسیرگن  نآ  كرتشم  کبس  هب  ای  یصاخ  هنوگ  هب  هک  تسا  هدمآ  مهارف 
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.تسا هدمآ  دیدپ  یصاخ 

فیراعت . 1

رنه هیلوا  فیراعت  . 2

.ییارگ هیور  ییارگدرکراک و  . 3

یعاجرا فیراعت  . 4

فیراعت . 5

فیراعت . 1

فیراعت . 1

ای یگژیو  کـی  یفیرعت ) نینچ   ) دـیاب تروص  نآ  رد  دـشاب ، يرنه  راـثآ  ماـهبا  یب  ییاسانـش  لیهـست  رنه ، فیرعت  زا  دوـصقم  رگا 
يا هموظنم  ای  هبنج  ینعی  تساهنآ ، هب  صتخم  ًاراصحنا  دـنراد و  يرنه  راثآ  همه  يرنه و  رثا  ره  هک  ار  ییاه  یگژیو زا  يا  هعومجم 

« یتاذ  » ای یعقاو » ، » یفیرعت نینچ  .دـنک  زیامتم  دزاس ، یم  نّیعم  ار  اهنآ  اهنت  دزاس و  یم  نّیعم  ار  يرنه  راثآ  همه  هک  ییاـه  هبنج  زا 
، تسا یفاک  ثحب  دروم  عون  ره  نییعت  يارب  رگیدـکی  رانک  رد  هک  ار  يرورـض  طرـش  دـنچ  ای  کـی  فیرعت ، نیا  .دوش  یم  هدـیمان 

.دزاس یم  صخشم 

فده رب  نوزفا  يرتشیب  یفاکشوم  هب  ور ، نیازا  دنشاب و  هتشاد  يرگید  ياه  فده  ماهبا ، یب  ییاسانش  رب  نوزفا  دنناوت  یم  فیراعت 
تـسج روظنم  هب  لاثم ، يارب  .میرگنب  شناد  دـصق  هب  ًافرـص  یفیرعت  هب  تسا  نکمم  ام  .تشاد  دـنهاوخن  زاـین  هدـش ، باـختنا  ياـه 

ياه هویش  نینچ  زا  میهاوخب  دشاب و  حالطصا  کی  يانعم  فیرعت  نامدوصقم  تسا  نکمم  ایـشا ، مظنم  قیقد و  يدنب  هتـسد  يوجو 
هدافتسا فده  نآ  هب  یبای  تسد  بسانم  هلیسو  ناونع  هب  یفیرعت 
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هک میـشاب  نآ  راتـساوخ  میتسناوت  یم  هکنآ  ای  اه  میاداراپ هب  عاجرا  يا ، همان  هژاو  یناـعم  ناـیب  ندرمـشرب  نداد ، ناـشن  دـننام  مینک ،
هک يدروم  رد   ) نیعم یفده  يارب  هچ  میریگ ، راک  هب  حیرـصت  دییقت و  قیرط  زا  ار  یحالطـصا  ای  مینک  فیـصوت  ار  يدیدج  يانعم 

نتخاس زیامتم  نارگن  تسا  نکمم  ضوع ، رد  هنارگنزاب .) فیراعت  نوچمه   ) نآ يانعم  ای  دوش ) یم  هدناوخ  یتایلمع »  » فیرعت هاگ 
تسا نکمم  اهدیکأت  نیا  میشاب  دنتسه ، مهم  ءیش  نآ  زا  ام  هدافتـسا  رد  هک  ییاه  یگژیو ای  يزیچ  لاکیپیت )  ) يامن خنـس  ياه  هبنج

يدراوم رد  تسادیپ ، تسیل  زا  هک  هنوگ  نامه  .دننک  یم  بلج  ءیـش  یتاذریغ  ياه  هبنج  هب  ار  هجوت  هک  دماجنیب  یفیراعت  هب  ًاضعب 
هک هنوگ  نآ  تسا ، ناهج  هویش  یلوغشم ، لد  فیرعت  يدراوم  رد  تسا ، یمیظنت  يرگید ، دراوم  رد  یفصو و  ًافرص  فیرعت  هفیظو 
هب رگید ، يدراوم  رد  دوش و  یم  لرتنک  ام  قیالع  هلیـسو  هب  يدراوم  رد  هناسانـش ، نابز  ياه  تسبراک  ریگرد  يدراوم ، رد  تسه و 

.تسا لقتسم  اهنآ  زا  يدایز  رادقم 

رنه هیلوا  فیراعت  . 2

رنه هیلوا  فیراعت  . 2

ای تاکاحم  « ) mimesis  » ناونع هب  نوطـالفا  رنه  موـهفم  دـنا _  هدـش  هئارا  هتـشذگ  رد  هک  رنه  روهـشم  ياـه  هیرظن  زا  يرایـسب 
هب هک  یماـگنه  ریگ _  مشچ  مرف  ناونع  هب  رنه  زا  لـبویالک  ریرقت  ساـسحا ، طاـبترا  ناوـنع  هب  رنه  هب  يوتـسلوت  شرگن  دومنزاـب ،)

راثآ همه  هک  دنوش  ریسفت  نانچ  ًاتدمع  يدیلک  میهافم  رگا  .دنروخ  یم  تسکـش  اراکـشآ  یلیخ  دنوش ، یقلت  یعقاو  فیرعت  ناونع 
یلـصا تاحالطـصا  رگا  .دنتـسین  يرنه  رثا  هک  دنریگ  یمربرد  ار  ییایـشا  ریزگان  زین  میهافم  نیا  دـنجنگب ، اهنآ  لیذ  دـنناوتن  يرنه 

نآ رد  دنوش ، هدناوخ  قیضم 
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یمن يدراوم  لماش  هک  هنوگ  نامه  دنتـسین ، رنه  هک  دـنریگ  یمربرد  ار  يدراوم  هک  دـسر  یم رظن  هب  ًانئمطم  اـهنآ  مه  زاـب  تروص ،
یقلت رنه  ریـسفت  يارب  ییاه  تفایهر ناونع  هب  اه  هاگدـید  نیا  هک  تسا  نآ  رتهب  .دـنا  هدـش  هتفریذـپ  رنه  ناونع  هب  ًامومع  هک  دـنوش 

حور نیا  عقاو ، رد  .یعقاو  فیراعت  ناونع  هب  هن  دنوش ، هتفرگ  رظن  رد  رنه  دنمـشزرا  ای  مهم  ياه  هبنج ياه  هدننک  صخـشم  ای  دنوش 
.تسا هدش  هئارا  فیراعت  همه  رد  هک  تسا  يرنه ) رثا  )

.تسا هتفرگ  ضورفم  ار  كرتشم  مهف  نآ  تسا و  هدش  ناونع  هتفای ، تراهم  رنه  ییاسانـش  رد  رتشیب  هک  یبطاخم  يارب  اه  هیرظن نیا 
هدرک لالدتـسا  راذگریثأت  فورعم و  يا  هنوگ  هب  ( 1956  ) ستیاو سیروم  تسا ؟ نکمم  رنه  فیرعت  يارب  يرت  قیقد  تفاـیهر  اـیآ 
هاگن هک  یماگنه  دزاس  یم ناشنرطاخ  وا  .دوب  دـهاوخن  شخب  هجیتن  رنه  یعقاو  فیرعت  هجیتنرد ، درادـن و  یتباـث  تاذ  رنه  هک  تسا 

فیرعت صخش  شالت  ًاترورـض  هجیتنرد ، تسا و  هناقالخ  ینیرفآرنه ، .میبای  یمن  يرنه  راثآ  همه  نایم  یکرتشم  یگژیو  مینک ، یم 
هکبـش هدیا  ساسارب  ار  رنه  موهفم  تدـحو  ستیاو ، .دنکـش  یم  مهرد  تسا ، يراج  يدـنور  هچنآ  نتخاس  دـمجنم  يارب  ار  هدـننک 

هب يرنه  راـثآ  .دـنک  یم  نییبت  تسا _  هتفرگرب  نیاتـشنگتیو  یفـسلف  تاـقیقحت  زا  وا  هک  یموهفم  یگداوناـخ _ » ياـه  تهباـشم  »
ای یگژیو  کی  دنچره  دنوش ، یم  عمج  مه  رانک  دـهد ، یم  دـنویپ  رگیدـکی  هب  ار  اهنآ  هک  ییاه  تهباشم ساسارب  بسانم  يا  هنوگ

.درادن دوجو  دنشاب ، کیرش  نآ  رد  اهنآ  همه  هک  اه  یگژیو  زا  يا  هعومجم 

؛ دروآ مهارف  يرنه  هیلوا  راثآ  یـسانشزاب  يارب  ییانبم  دـناوت  یمن  تهباشم  دوش  یم  ور  هبور یتالکـشم  اب  ستیاو ، یتاـبثا  هاگدـید 
يرنه ناکاین  اهنیا  اریز 
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راثآ يا  هراپ .دـنک  یمن نییبت  ار  يرنه  رخأتم  رایـسب  راثآ  هاگیاج  تهباشم ، هب  عاجرا  نینچمه  .دنـشاب  اهنآ  هباشم  دـنناوتب  ات  دـنرادن 
یمن رامش  هب  يرنه  هک  دنتسه  ییایشا  هباشم  دنشاب ، يرنه  راثآ  هباشم  هکنآ  زا  شیب  هنایامنزاب ، راثآ  اب   (1)، يرضاح يرنه  نوچمه 

.اه سیدـنت ات  دنتـسه  یگناخ  ییوئدـیو  ياه  ملیف  ای  ینویزیولت  یکبآ  ياه  لایرـس هیبش  رتشیب  يرنه  ياـه  ملیف  لاـثم ، يارب  .دـنور 
هقبط داجیا  رد  تهباشم  زا  ییاه  هجرد  ای  یعاونا  يرامش ، اهنت  هک  دزرو  رارصا  نانچمه  تسا  نکمم  ضارتعا  نیا  فلاخم  صخش 

رثا ناونع  هب  يزیچ  نییعت  رد  هک  تهباشم  زا  یعاونا  نتخاس  نشور  ندرمـشرب و  همه ، نیا  اب  .دنتـسه  مهم  رنه  ناونع  هب  ایـشا  يدنب 
دوب دهاوخ  ییاه  تهباشم هعومجم  نتخاس  نّیعم  زا  ریزگان  صخـش  اریز  تسا ؛ فیرعت  هب  تشگزاب  دوخ ، دیآ ، یم رامـش  هب  يرنه 

هب زاین  نیزگ  ياج  دناوت  یمن تهابـش  موهفم  هب  ستیاو  دامتعا  .دنتـسه  يرورـض  مزال و  يرنه ، رثا  ناونع  هب  يزیچ  نییعت  يارب  هک 
.تسا هتسنادن  نکممریغ  ار  نآ  يو  هک  دوش  لاکیپیت ) ) یعون فیراعت 

هتکن نیا  دـشاب ، نینچ  رگا  .دوـش  یمن  هدـید  يرنه  راـثآ  همه  رد  سوـسحم  مهم  ياـه  یگژیو نآ  ضارتـعا ،) نیا   ) اـب دروـخرب  رد 
هک ییاه  هیرظن  ینعی  تشاد ؛ اهنآ  اـب  گـنج  يارب  يروشرپ  هقـالع  ستیاو  هک  تفر  دـهاوخ  رامـش  هب  ییاـه  هیرظن دـض  رب  یکمک 

ًامیقتسم دوش  یم  روصت  هک  ییاه  یگژیو دوش ؛ فیرعت  كرتشم  یتخانشابیز  ياه  یگژیو يانبم  رب  دناوت  یم  رنه  دننک  یم  داهنشیپ 
هکنآ لیلد  هب  ستیاو  هک  تسین  نشور  یلو  دنوش ، یم  رادیدپ  ساوح  رب 
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هلیسو هب  ًافرص  دناوت  یمن  یسک   ) .دشاب هداد  ناشن  ار  رنه  فیرعت  يریذپان  ناکما  دشابن ، دوهـشم  تسا  نکمم  طوبرم  ياه  یگژیو 
ریذپان فیرعت  ومع »  » موهفم هک  دهد  یمن  ناشن  بلطم  نیا  یلو  دهد ، صیخشت  رکذم  دارفا  رگید  زا  ار  اهومع  دارفا ، رهاظ  یسررب 

هک ینابطاخم  دننیرفآ و  یم  هچنآ  ناگدننیرفآ ، نایم  دوهشمان  هدیچیپ و  هطبار  يا  هنوگ میشاب  هتشاد  راظتنا  هک  تسا  یقطنم  .تسا )
یگژیو ام  هکنیا  رب  ینبم  دوخ  ياعدا  رد  ستیاو  مه  رگا  هجیتنرد ، .دـشاب  هتفهن  رنه  زا  یفیرعت  سپ  رد  دـننک ، یم تفاـیرد  ار  اـهنآ 

.تسا ریذپان  فیرعت  رنه  هک  دهد  یمن ناشن  اعدا  نیا  دشاب ، تسرد  مینیب ، یمن  يرنه  راثآ  همه  نایم  یکرتشم 

اهنت اعدا  نیا  زاب  تفگ ؟ ناوت  یم  هچ  دش ، یم  در  دنمرنه  تیقالخ  هلیـسو  هب  رنه  زا  یعقاو  یفیرعت  هک  ستیاو  رتالاب  ياعدا  هرابرد 
ياه یگژیو  ياراد  دیاب  يرنه  راثآ  دـننک  یم  ضرف  هک  دـنور  راک  هب  یفیراعت  دـض  رب  هک  دـسر  یم رظن  هب  ینتفریذـپ  یتروص  رد 

نکمم نابطاخم ، ناشیاه و  هدروآرف  نادـنمرنه ، اب  طبترم  یفیرعت  اهنآ .) زا  نیعم  يا  هعومجم  دوجو  ضرف  اب   ) دنـشاب یتخانـشابیز 
رب اـت  دـنک  یم  دـیکأت  تفاـیرد  شنیرفآ و  نتم  رب  رتشیب  یفیرعت  نینچ  اریز  دوش ؛ راـگزاس  رنه  هناروآون  عاونا  اـب  یگداـس  هب  تسا 

.دتسوداد نیا  رد  ریگرد  رثا  تخاس 

یب دـنا ، هدز  گنچ  رنه  زا  ینکرپ  تشم  موهفم  هب  ناغلاب  زا  يرایـسب  هک  تیعقاو  نیا  هن  ستیاو و  لالدتـسا  هن  هک  مرواـب  نیا  رب  نم 
هدـیرفآ راثآ  يرایـسب  يرنه  هاگیاج  هرابرد  هک  اجنآ  زا  نیا ، رب  نوزفا  .دـنهد  یمن  ناشن  ار  رنه  فیرعت  يریذـپ  ناکما  اـی  یطاـبترا 

تروص هب  اهنآ  ندوب  يرنه  ياعدا  متسیب و  نرق  رد  هدش 
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دـنا و هدـیرفآ  يراثآ  هناهاگآ  نادـنمرنه ، زا  يا  هراپ .دروخ  یم  مشچ  هب  یفیرعت  نینچ  هب  يراکـشآ  زاین  تسا ، ثحب  لـحم  یغاد 
رنه میتسناوت  یم  رگا  تسا »؟ يرنه  رثا ، نیا  ًاعقاو   » هک دنا  هتخیگنارب  ار  شـسرپ  نیا  هدیـشک و  شلاچ  هب  ار  رنهریغ  رنه و  نایم  زرم 
رگا یتح  مینک ، لح  ار  تسد  نیا  زا  »ي  تخـس دراوم   » هب طوبرم  ياه  هرجاشم ات  میتشاد  یم  رایتخا  رد  يا  هلیـسو  مینک ، فیرعت  ار 

ام یفیرعت ، نینچ  يوجو  تسج هلیـسو  هب  .دـنامب  زیگنارب  ثحب  نانچمه  ًالامتحا  تسد  نیا  زا  یفیرعت  ندومن  هلومروف  يارب  شـالت 
رب دـنا و  هدوـب راذـگریثأت  ستیاو  ياـه  لالدتـسا  هـک  یلاـحرد  .مـیروآ  تـسد  هـب  نآ  نـتم  رنه و  زا  يرت  قـیمع  كرد  میناوـت  یم 
هک دـهد  یم ناشن  دـننک ، یم  هئارا  يدـیدج  فیراعت  هک  ییاه  باتک رامـش  دوش ، یم  دـیکأت  نانچمه  رنه  فیرعت  يریذـپان  ناکما

.تسا هدوب  زیمآ  قارغا  رایسب  راک  نیا  گرمیاه  شرازگ  ساسارب 

هب صاخ  فیرعت  زا  هک  یلقتسم  رایعم  يریگراک  هب  هلیسو  هب  هک  دشاب  مهم  ام  يارب  هتکن  نیا  هکنآ  زا  شیب  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 
هب يرنه  راثآ  ییاهزیچ  هچ  میریگب  میمـصت  هک  تسا  نآ  مهم  ام  يارب  دنتـسه ، يرنه  راثآ  نیا  هک  مینک  فشک  تسا ، هدمآ  تسد 

قیالع زا  يوریپ  لیلد  هب  گنهرف ، زا  يا  هبنج  ناونع  هب  رنه ، تیهام  .مروآ  یم  رامـش  هب  تسردان  ار  خساپ  نیا  نم  .دنور  یم  رامش 
.تسا ریذپ  فاطعنا  یخیرات  رظن  زا  هدش و  يزیر  یپ  یعامتجا  تروص  هب  یناسنا ، ياه  يرواد و 

رارق رظن  دـم  بسانم  یفیرعت  رد  هتکن  نیا  دـشاب ، اهنآ  زا  رثأتم  یناـسنا و  ياـه  هبرجت اـه و  یلوغـشم لد  هب  هتـسباو  رنه  تیهاـم  رگا 
نّیعم يدراوم  صیصخت  رب  ینبم  ام  میمصت  نداد  ناماس  رد  دناوت  یم  یفیرعت  نینچ  .تفرگ  دهاوخ 
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؛ دهد یمن هجیتن  هن ، ای  مینادب  رنه  ار  يزیچ  میریگ  یم  میمـصت  هک  میـشاب  ام  نیا  رگا  یتح  .دـشاب  رثؤم  هویـش  نآ  ای  نیا  هب  راوشد  و 
میزاس و یم  نهک  یحالطـصا  يارب  یفاضا  ییانعم  هک  ییاج  نایم  دـیاب  اریز  دـشاب ؛ یهاوخبلد  هرـسکی  دـناوت  یم میمـصت  نیا  اریز 
، میهد رارق  یموهفم  رتچ  نامه  تحت  لوبقم ، ياه  میادراـپ راـنک  رد  ار  زیگنارب  ثحب  دراوم  يا  هراـپ  میریگ  یم  میمـصت  هک  ییاـج 

.دشاب نیداهن  یتوافت 

ییارگ هیور  ییارگدرکراک و  . 3

ییارگ هیور  ییارگدرکراک و  . 3

ساسارب .درک  يدنب  هتسد ارگ  هیور ای  ارگدرکراک  ناونع  هب  ناوت  یم  دنا ، هدش هئارا  ریخا  ياه  ههد رد  هک  ار  ییاه  فیرعت زا  يرایسب 
ار رنه  صخاش  فادـها  ای  فدـه  يرنه ، راـثآ  هک  دـنناد  یم  يرورـض  طرـش  نیا  هب  ار  يزکرم  تیمها  ارگدرکراـک ، ياـه  فیرعت

هدـش هتخاس  یعامتجا  نّیعم  ياه  هبرجت دادرارق و  قبط  راثآ  نیا  هک  دـنراد  دـیکأت  ارگ  هیور فیراعت  هک  یلاحرد  دـننک ، یم  نیمأـت 
رگیدکی اب  فیرعت  عون  ود  نیا  لمع ، رد  یلو  تسا ، نکمم  طیارش ، رگید  نینچمه  يرورـض و  طیارـش  نیا  زا  بکرم  یفیرعت  .دنا 

دنا هتفر راک  هب  يراثآ  شنیرفآ  يارب  دوش ، یم  اطعا  يرنه  تیعقوم  يرثا  هب  اهنآ  هلیـسو  هب  ًالومعم  هک  ییاه  هیور اریز  دنراگزاسان ؛
دنچره دـنوش ، هضرع  رنه  ناوـنع  هب  یتارقف  تسا  نـکمم  عـقاو ، رد  .دـنروخ  یم  تسکـش  رنه  یتّنـس  ياـهدرکراک  نیمأـت  رد  هـک 

نیا اب  ار  دوخ  فیراعت  نایارگدرکراک ، زا  يا  هراپ .دشاب  یـشیک  تسار  هویـش  هب  اهنآ  زا  ینادردـق  يارب  شالت  اب  فلاخم  ناشفدـه 
اهنآ دنراد  دصق  نایارگ  هیور هک  یلاحرد  دنزاس ، جراخ  رنه  ورملق  زا  ار  يراثآ  نینچ  ات  دننک  یم هئارا  فده 
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هتشاد دناوت  یم هک  يا  يرنه شزرا  دوش و  یم  دادملق  رنه  هچنآ  نایم  طابترا  هنیمز  رد  نینچمه  اه  تفایهر نیا  .دننک  ورملق  دراو  ار 
.دنراد رظن  فالتخا  دشاب ،

درکراک دـنچ  ای  کی  نیمأت  رد  هرقف  کی  تیقفوم  ساسارب  هک  ار  یتخانـشابیز  شزرا  زا  يا  هجرد  زا  يدـنم  هرهب ناـیارگدرکراک ،
يرنه یبایزرا  نایارگ ، هیور هکنآ  لاـح  دـنناد ، یم رنه  ناونع  بسک  يارب  نآ  تیحالـص  رد  یـساسا  طرـش  دوش ، یم  هبـساحم  رنه 
یلیالد هرابرد  ای  رنه  تیمها  هرابرد  تسا و  یفیصوت  ًالماک  ارگ  هیور فیرعت  .دنناد  یم  نآ  يرنه  هاگیاج  نییعت  زا  ادج  ار  رثا  کی 

يارب ینخـس  رتمک  دنک ، تیاده  هکنآ  ياج  هب  ءیـش  نیا  هب  يرنه  یتیعقوم  ياطعا  هب  هناردـتقم  نانچ  ار  یـصخش  تسا  نکمم  هک 
.تسا يزیوجت  یفیرعت  ارگدرکراک ، فیرعت  سکعرب ، دراد ، نتفگ 

دزاس یم  نّیعم  رظندروم  طیارـش  زا  یقیـسنت  ناونع  هب  ای  ار  يرنه  رثا  تسارگدرکراک ، کی  هک  ( 1982  ) (1) یلزدرب .یس  هئورنوم 
دشاب یقیسنت  ینمض ) روط  هب   ) ای دشاب  هتشاد  ار  نآ  یتخانشابیز  هتـسجرب  هصخاش  يارب  هدنزرا  یتخانـشابیز  هبرجت  هئارا  تیلباق  هک 
تربار هلیسو  هب  يرتدیدج  ییارگدرکراک  ریرقت  .دشاب  هدمآ  مهارف  یتیلباق  نینچ  نتشاد  دصق  هب  لاکیپیت )  ) راووگلا تروص  هب  هک 

زا یکی  ( a  ) اهنت هک  دور  یم  رامـش  هب  يرنه  رثا  یماگنه  ( t  ) نامز رد  هرقف  کی  نآ ، قبط  هک  تسا  هدـش  هئارا  ( 1994  ) (2) رکتسا
ياهدرکراک هعومجم  هب  قلعتم  درکراک  نیمأت  رد  هک  دشاب  يا  هدش  هتخاسءیش  نآ  ( b  ) ای دشاب  ( t  ) نامز رد  رنه  یلصا  ياه  مرف 

یلاع هجرد  هب  يرنه  ياه  مرف  یساسا 
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(. دشابن هچ  دشاب و  هدمآ  مهارف  يدرکراک  نانچ  نیمأت  دصق  هب  هچ  دشابن ، هچ  دشاب و  يرنه  يزکرم  مرف  کی  رد  هچ   ) دسرب

: زا دنترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  دوش  یم  ور  هبور یتالکشم  اه و  يراوشد  اب  ارگدرکراک  ياهریرقت 

.تسا یتخانشابیز  هبرجت  ندروآ  مهارف  رنه  یلصا  فده  .یلزدرب  رظن  زا  رنه  ياهدرکراک  ندرک  صخشم  . 1

هـصخاش رب  يرنه  شنیرفآ  یخیراـت  نتم  هکنیا  مه  دـنک و  رییغت  ناـمز  لوـط  رد  تسا  نکمم  رنه  فدـه  مه  هکنیا  هـب  فارتـعا  . 2
اب رکتسا ، ینامز  صخاش  هلیسو  هب  هدش  هئارا  يرگ  یخیرات .دراذگب  ریثأت  نآ  يدرکراک  هبنج  رب  هجیتن ، رد  ءیش و  نآ  یتخانشابیز 

.دهد رارق  رظندم  ار  تاظحالم  هنوگ  نیا  هک  تسا  هدش  یحارط  فده  نیا 

هک تروص  نیا  هب  دـننک ، یم  نییبت  ار  هلئـسم  نیا  رکتـسا  مه  یلزدرب و  مه  .فیعـض  رایـسب  يرنه  راـثآ  يدرکراـک  صقن  نییبت  . 3
.دشابن ققحت  دصق  هب  رگا  یتح  دوش ، يرنه  يرثا  دناوتب  رنه  ياه  فده  ای  فده  نیمأت  دصق  هب  يزیچ  دنهد  یم  هزاجا 

هک یلاحرد  دنشاب ، يرنه  راثآ   (1) ناشود راثآ  هک  دریذپ  یمن  یلزدرب  .دش  هراشا  اهنآ  هب  رت  شیپ  هک  راوشد  دراوم  هاگیاج  لح  . 4
دننام  ) دنا هدرک نیمأت  ار  يرنه  لوبقم  ياهدرکراک  دوخ ، يرنه  یخیرات _  هصرع  بوچراچ  رد  اهنآ  هک  دنک  یم لالدتـسا  رکتـسا 

یمن هتشذگ  ياه  نامز  رد  راثآ  نیا  هک  دیوگ  یم وا  اهنآ .) دض  رب  شروش  نیشیپ و  يرنه  ياهراک  اه و  هنوگ هب  عاجرا 
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.دننک نیمأت  ار  یهباشم  ياهدرکراک  دنتسناوت 

(1984  ) وا فیرعت  نیرخآ  .تسا  هتفاـی  شرتسگ   (1) یکید جرج  تسد  هب  هک  تسا  يداـهن  هیرظن  ارگ ، هیور ریرقت  نیرت  لـصفم . 5
هنوگ يرنه ، رثا  .دنک ب ) یم  تکراشم  يرنه  رثا  کی  داجیا  رد  هناهاگآ  هک  تسا  یـسک  دـنمرنه  فلا ) دور : یم  شیپ  هنوگ  نیا 

ياضعا هک  تسا  دارفا  زا  يا  هعومجم  هماع ، .دوش ج ) یم هضرع  رنه  ملاع  همه  هب  هک  تسا  ناـسنا  هلیـسو  هب  هدـش  هتخاسءیـش  يا 
رثا کی  هئارا  يارب  تسا  یبوچراچ  رنه ، ملاع  هاگتـسد  .تسا د ) هدش  هضرع  اهنآ  هب  هک  دنتـسه  يزیچ  مهف  هدامآ  يا  هزادـنا  ات  نآ 

ياهدادرارق اه و  هبرجت هلیـسو  هب  هک  تسا  یعامتجا  یخیرات و  يرتسب  رنه ،» ملاع   » .رنه ملاع  هماع  هب  دـنمرنه  کی  هلیـسو  هب  يرنه 
.دیآ یم  دیدپ  نآ  دننام  نادقتنم و  ياه  هتشون  نادنمرنه ، ياه  تین  يرنه ، راثآ  ثاریم  رنه ، ریغتم 

: دوش یم ور  هبور  تسد  نیا  زا  ییاه  يراوشد اب  ارگ ، هیور

زا هک  ار  یمـسرریغ  يداهن  اهنآ  هکنیا  تابثا  يداهن ، ریرقت  رد  دـنا و  هدـش  تیبثت  طوبرم  ياـه  هیور  هک  بلطم  نیا  نداد  ناـشن  . 1
.دننک یم صخشم  تسا ، زیامتم  رگید  ياه  فده  اب  هباشم  ياهداهن 

راثآ هلمج  زا  تسا ، هدوبن  ناـیم  رد  دـصق  نیا  اـی  .دـنا  هدـشن  هضرع  هماـع  هب  زگره  هک  يراـثآ  يرنه  هاـگیاج  ندروآ  رامـش  هب  . 2
رنه ملاع  هدش  هتخانـش  تیمـسر  هب  ياهزرم  زا  جراخ  هک  يدارفا  رگید  راثآ  خیرات و  رد  نیـشیپ  نادـنمرنه  راثآ  يوزنم ، نادـنمرنه 

هـضرع بسانم  عون  زا  تسا  یفاک  هکلب  تسین ، مزال  رثا  لاعف  هضرع  یکید ، فیرعت  ساسارب  .نازود  بـالق  دـننام  دـننک ، یم  راـک 
هلیسو هب  شنیرفآ  زا  سپ  راثآ  يا  هراپ هک  دریذپ  یم وا  نینچمه  .دشاب 
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.دنوش هتخانش  يرنه  راثآ  ناونع  هب  يرنه  داهن 

رنه راثآ  ار  اهنآ  هک  یتادـیلوت  هکنآ  یب  دـنوش ، یم  هتفرگ  راک  هب  اهنآ  رد  هک  يداهن  اـی  اـه ، هیور  نییعت  رد  لـطاب  رود  زا  زیهرپ  . 3
.تسا لح  لباق  میخ و  شوخ  وا  ریرقت  رد  رود  هلئسم  هک  تسا  یعدم  یکید  .دننک  ضرف 

راثآ اب  هک  دسانـش  یم  دوخ  هیرظن  ياهزایتما  زا  یکی  ار  نیا  یکید  .دـش  هراشا  اهنآ  هب  رت  شیپ  هک  يراوشد  دراوم  هاگیاج  لـح  . 4
هک دشاب  هتشاد  ار  يزیچ  نییبت  ییاناوت  ییارگ ، هیور ریرقت  هک  دنک  بجعت  تسا  نکمم  یسک  یلو  تسا ، راگزاس  ناشود  يرضاح 

.تسا هدروآ  دیدپ  ار  راوشد  دراوم  هنوگ  نیا  دوخ ،

یعاجرا فیراعت  . 4

یعاجرا فیراعت  . 4

تروص هب  هک  دور  رامش  هب  يرنه  يرثا  يرنه ، یلبق )  ) رگید راثآ  اب  تهباشم  ببس  هب  دناوت  یم  يزیچ  هکنیا  رب  ینبم  ستیاو  هیرظن 
یم عاجرا  اهنآ  هب  دنوش ، یم  کیدزن  دوخ  ناکاین  هب  ًابلاغ  نادنمرنه  .دـنک  یم  دـییأت  ار  ینیرفآ  رنه _ یخیرات  یگژیو  میقتـسمریغ 

ماجنا دناوت  یم  رنه  بوچراچ  رد  هچنآ  دهد و  یم  لیکشت  ار  رنه  هچنآ  نیا ، رب  نوزفا  .دنهد  یم  ناشن  شنکاو  ناشدضرب  ای  دنهد 
، گـنهرف کـی  رود  هتـشذگ  رنه  .دراد  یگتـسب  تسا ، هدـش  ماـجنا  هتـشذگ  رد  رنه  بوچراـچ  رد  هچنآ  هدوب و  رنه  هچنآ  هب  دوش ،

.دـشاب توافتم  نآ  يزورما  رنه  اب  يرایـسب  دراوم  رد  تسا  نکمم  ددـنویپ ، یم  يرگید  هب  ار  یکی  هک  يدـنور  رارمتـسا  فـالخرب 
شـالت .تفرگ  رارق  یفـسلف  یـسانشابیز  لوبق  دروـم  يا  هدـنیازف  تروـص  هب  دـعب ، هب  يدـالیم  هـهد 1950 زا  رنه  یخیراــت  یگژیو 

.دزاس یم  سکعنم  ار  هتکن  نیا  فیرعت ، کی  رد  رترخأتم 

شخب تسا : شخب  ود  ياراد  رنه  یخیرات  فیرعت  هداس ، يا  هراو حرط  رد 
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هکنآ ببس  هب  ای  حیرصت  هلیـسو  هب  دیاش  دندش _  هتخانـش  رنه  ناونع  هب  خیرات  رد  هیلوا  راثآ  هنوگچ  هک  دهد  یم  حیـضوت  تسخن ،
طابترا رد  هک  دور ، یم  رامـش  هب  يرنه  رثا  يزیچ  هک  دراد  یم  نایب  یعاجرا  شخب  مود ، دندرک ،_  یم  هئارا  یبسانم  درکراک  اهنآ 
فیرعت کی  لاثم ، يارب  .تسا  هدـش  نایب  یفلتخم  ياه  هنوگ هب  بسانم  طابترا  .دریگ  رارق  تسا ، مدـقم  نآ  رب  هک  يرنه  اب  یبسانم 

ینونک و رثا  مهم ) یلـصا ، رظندروم ،  ) ياهدرکراک نایم  رارمتـسا  ار  طابترا  تسا  نکمم  بساـنم ، هنارگن  یخیراـت  يارگدرکراـک 
تسا نکمم  دشاب ، رگن  یخیرات  یبوخ  هب  هک  ییارگ  هیور  فیرعت  .دنک  ریـسفت  هتـشذگ  رثا  مهم ) یلـصا ، رظندروم ،  ) ياهدرکراک

تیعقوم ياطعا  رد  زیمآ  تیقفوم  يا  هنوگ هب  هک  ییاـه  هیور اـب  دوش ، یم لاـمعا  ینونک  رثا  هراـبرد  هک  ییاـه  هیور ناـیم  ار  طاـبترا 
نایب دیـشخب ، ییارگدرکراک  هب  رکتـسا  هک  ار  يا  هنارگن  یخیرات  هبنج  نونکا  مه   ) .دهد رارق  دندش ، یم  لامعا  یلبق  راثآ  هب  يرنه 

(. دوش حالصا  هباشم  يراک  هلیسو  هب  دناوت  یم  تسا و  راک  نیا  دعتسم  يداهن  هیرظن  .مدرک 

(1979  ) (1) نوسنیول دـلورج  .هیور  هن  دـننک و  فیرعت  درکراک  ساسارب  هن  ار  طاـبترا  هک  دـننآرب  رگن  یخیراـت  فیراـعت  يا  هراـپ 
رارق يدج  روط  هب  : » هک تسا  يزیچ  يرنه  رثا  دـنک _  یم  فیرعت  ادـیدناک  رظن  دروم  كولـس  ساسارب  ار  هدـنهد  حیـضوت  طابترا 

یم اـی  دوش  یم راـتفر  تسرد  يا  هنوگ هب  نیـشیپ  يرنه  راـثآ  اـب  روط  ره  هک  اـنعم  نیا  هب  دوش ؛» یقلت  يرنه  رثا  ناونع  هب  تسا  هدوب 
طابترا ( 1991  ) (2) ینراک زمیج  دوش _  راتفر  زین  رثا  نیا  اـب  نآ ،) هب  برقت  اـی  نآ  اـب  هلباـقم  ذـخا ، ییاـنعم ، كولـس   ) تسا هدـش 

یفرعم كرتشم  کبس  ار  هدنهد  حیضوت 
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اب ینیعم  نوگانوگ  هبنج  دـنچ  ای  کی  زا  نشور  بساـنم و  يا  هنوگ  هب  دـناوتب  رگا  اـهنت  رگا و  هک  تسا  يرنه  رثا  يزیچ  دـنک : یم 
(، 1993  ) (1) لوراک لئون  .دوش  طبترم  دنا ، هدـش  هئارا  یلبق  يرنه  راثآ  هلیـسو  هب  هک  هتـشذگ  ای  لاح  لومعم  ياه  کبـس ای  کبس 
زا .دشاب  هدرک  داهنـشیپ  فیرعت  ناونع  هب  ار  نیا  هک  دنک  یم راکنا  يو  دنچره  دـناد ، یم  ییاور  رارمتـسا  ار  شخب  تدـحو  طابترا 

يوار کی  دوش و  لـصتم  نآ  ياـه  هنیمز یلبق و  ینیرفآ  رنه _  براـجت  هب  دـناوتب  هک  دور  یم  رامـش  هب  يرنه  يرثا  يزیچ  وا ، رظن 
هک يا  هنوگ  ندیرفآ  رکفت و  تخانش  لباق  ياه  هویـش هدش  هتفریذپ  دادنورب  ناونع  هب  رثا  نآ  هک  دهد  ناشن  یخیرات  تقد  هب  دهعتم 

، تسا هدروآرب  رـس  نآ  زا  ادـیدناک  هک  ینتم  يرنه  تیهاـم  هراـبرد  رگا  .تسا  هدـمآ  مهارف  هدـش ، دادـملق  يرنه  ًاـمومع  هکنیا  مه 
ملاع ياهدنور  اه و  هیور براجت ، هار  هب  ار  نتم  نآ  تیاورارف  .مینک  عوجر  تیاور  ارف  هب  دـیاب  تروص  نآ  رد  دـشاب ، رظن  فالتخا 

.دوش یم لح  فالتخا  نیا  دهد و  یم دنویپ  قیدصت ، دروم  رنه 

دناوت یم  نوسنیول  ایآ  دـسرپب  تسا  نکمم  یـسک  لاثم ، يارب  .دوش  هدومزآ  هنادـقتنم  دـناوت  یم  اه  هیرظن  نیا  زا  کـیره  تاـیئزج 
هکنآ یب  تسا ، رنه  ییوـگ  يزیچ  هک  دـنناوخ  یم  ارف  ار  شرگن  نیا  یهباـشم  تروـص  هب  هک  ییاـه  تین  رگید  رنه و  تین _  ناـیم 

، نآ ندروآ  دـیدپ  ماگنه  هب  میقتـسمریغ  ای  ًامیقتـسم  هکنآ  یب  تسا ، رنه  ییوگ  هک  يرثا  دراذـگب ؟ توافت  میقتـسمریغ  ای  ًامیقتـسم 
ار يرنه  کبـس  موهفم  دـناوت  یم  ینراک  اـیآ  هک  دریگب  رظن  رد  ار  هتکن  نیا  تسا  نکمم  يرگید  دـشاب ، هدوب  ناـیم  رد  يرنه  تین 

شرتسگ بولطم  هب  هرداصم  نودب  ار  تیاور  رارمتسا  هطوبرم  موهفم  دناوت  یم  لوراک  ای  دنک  لیلحت 
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، يزیچ دیوگب : دزیهرپب و  ییاه  شسرپ نینچ  زا  فیرعت ، یعاجرا  شخب  میمعت  هلیسو  هب  تسا  نکمم  زادرپ  هیرظن  کی  هتبلا  ( ؟ دهد
ار اه  ضارتعا نیا  تفایهر ، نیا  .دریگب  رارق  یلبق  ياـهراک  اـب  یبساـنم  ینیرفآ  رنه _  دـنویپ  رد  رگا  اـهنت  رگا و  هک  تسا  يرنه  رثا 

(. نتم فیرعت  نتخاس  یهت  تمیق  هب  دنچره  دنک ، یم  فرطرب 

ّتنـس کی  زا  شیب  هک  دـسر  یم  رظن  هب  .منک  یم  هراشا  یلک  دربهار  هرابرد  يا  هتکن  هب  یلئاسم ، نینچ  يریگ  یپ  ياج  هب  اجنیا  رد 
، دـشاب ریذـپ  ناکما تنـس  کی  رد  نیعم  ینامز  رد  يزیچ  تسا  نکمم  هچنآ  نینچمه  .دـشاب  هتـشاد  دوجو  ساسحا  يزاس و  رنه _ 
هب يزیچ  نتخاس  طبترم  هلیسو ، هب  یعاجرا  ياه  فیرعت .دشابن  ریذپ  ناکما رگید  ياه  ّتنس رد  رگید ، ینامز  ای  نامز  نامه  رد  یلو 

، تلاـح نیرتهب  رد  اـه  فیرعت هنوگ  نیا .دـیآ  یم دـیدپ  يرنه  يرثا  هنوگچ  هک  دـنهد  یم  حیـضوت  نّیعم  یتنـس  هب  بساـنم ، یلکش 
زا یکی  رد  اهنت  يزیچ  رگا  .دـننک  یمن  فیرعت  ار  يرنه  ّتنـس  دنتـسه و  يرایـسب  ینییبت  راب  نمـضتم  ًاحیولت  اریز  دنتـسه ؛ لـماکان 

رگید زا  يرنه  ياه  تنـس  نایم  کیکفت  يارب  ییانبم  هک  یماگنه  ات  تروص  نآ  رد  دـشاب ، يرنه  يرثا  نکمم ، ددـعتم  ياه  تنس 
زا يرنه  یتّنس  نتخاس  زیامتم  يارب  ییانبم  هک  یماگنه  ات  زین  دوشن و  مهارف  رمتسم  یخیرات  ظاحل  هب  یگنهرف  ياه  هبرجت ای  اهدنور 

.دش دهاوخن  نشور  ًالماک  رنه  موهفم  تسا ، هدماین  مهارف  يرگید  يرنه  ّتنس 

کی ناونع  هب  اهنت  رنه  نتـسناد  رـصحنم  تسخن ، دـنام : یم  ماـکان  هتکن  نیا  نتفرگ  هدـیدان  يارب  شـالت  هنوگ  ود  هک  منک  یم  رکف 
هب افرص  اه  گنهرف رگید  نتفرگ  هدیدان  تسا و  هدمآرب  یبرغ  ياپورا  زا  هچنآ  دننام  یگنهرف ، تنس 
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یتح زیمآ و  نیهوت  مه  تساطخ و  مه  هنوگ  نیا  .دراد  رنه  ياهدرکراک  هباشم  ییاهدرکراک  هک   (1) رنه ان _ ناگدننکدیلوت  ناونع 
، مود دوب ، دـهاوخن  هنالقاع  ینیمزریغ ، یناسناریغ ، رنه  ناکما  راکنا  میریذـپب ، ار  یناسنا  يرنه  ياه  ّتنـس  مدرم  رتشیب  يارب  اـم  رگا 
ره اب  دنویپ  رد  بسانم  يا  هنوگ  هب  رگا  دشاب ، يرنه  رثا  يزیچ  هک  دهد  یم هزاجا  هدش  داهنـشیپ  فیرعت  میهد  رظن  هک  تساطخ  نیا 

هلئـسم نیا  .دش  دهاوخ  نتم  اب  طابترا  یب  راثآ ، نآ  تروص ، نیا  رد  اریز  دریگ ؛ رارق  ینیرفآ  رنه _  تنـس  ره  رد  يرنه و  راثآ  عون 
رنه دناوت  یم  یتنس  ره  رد  دشاب ، رنه  ّتنـس  کی  رد  دناوتب  يزیچ  رگا  هک  دوب  دهاوخ  انعم  نیا  هب  ًاحیولت  هکارچ  تسین ؛ هدننک  عناق 

نامه دناوت  یم  ینیچ  يدـنمرنه  دروآ ، دـیدپ  يرنه  يرثا  اکیرما  رد  هنادرم  هاگزیربآ  کی  زا  دـناوت  یم  ناشود  رگا  دوش ؛ دادـملق 
نآ یگنهرف  یخیرات _  هاگیاج  هب  هتـسباو  رثا  کی  يرنه  تیعقوم  هکنیا  رب  دیکأت  ياج  هب  تفایهر  نیا  .دهد  ماجنا  نیچ  رد  ار  راک 

.دنیب یم  رنه  ناونع  هب  نآ  تیعقوم  اب  طبر  یب  يرما  هلزنم  هب  نّیعم  یتّنس  رد  ار  رثا  هاگیاج  تسا ، رثا 

ص:163

.Non-art - 1

تالاقم هعومجم  رنه  www.Ghaemiyeh.comیتسیچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 173زکرم  هحفص 169 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13652/AKS BARNAMEH/#content_note_163_1
http://www.ghaemiyeh.com


زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 
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